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Poľnohospodárstvo v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných 

podmienok: osobitná kontrola stavu 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o poľnohospodárstve v oblastiach pod 

vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok: osobitné preskúmanie (2009/2156(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o lepšom zameraní pomoci 

poľnohospodárom v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami 

(KOM(2009)0161), 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k oznámeniu 

Komisie, doručené 17. decembra 2009, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko 

Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0056/2010), 

A. keďže 54 %, čiže viac než polovica poľnohospodársky využívanej plochy v EÚ je 

klasifikovaná ako znevýhodnená oblasť, 

B. keďže každý členský štát vyčlenil znevýhodnené oblasti, ale v rozdielnom rozsahu, 

C. keďže horské regióny (vrátane arktických regiónov na sever od 62. rovnobežky, ktoré 

sa považujú za rovnocenné k horským regiónom) predstavujú približne 16 % 

poľnohospodársky využívanej plochy, ale viac než 35 % poľnohospodársky využívanej 

plochy je klasifikovaných ako tzv. stredne znevýhodnené oblasti, 

D. keďže členské štáty klasifikovali tieto znevýhodnené oblasti na základe rôznorodých 

kritérií, čo podľa názoru Európskeho dvora audítorov1 môže viesť z nerovnakému 

zaobchádzaniu, 

E. keďže iba malá časť podnikov v týchto oblastiach dostáva platby za znevýhodnené 

prírodné podmienky a keďže výška týchto platieb sa v členských štátoch výrazne líši2, 

F. keďže pre horské oblasti a osobitne znevýhodnené oblasti, ktoré sú definované podľa 

článku 50 ods. 2 (horské oblasti) resp. článku 50 ods. 3 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 

1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), existujú jasné a nesporné 

kritériá, takže klasifikácia týchto oblasti nebola predmetom kritiky Európskeho dvora 

audítorov, ani sa jej netýkalo spomínané oznámenie Komisie, 

                                                 
1  Európsky dvor audítorov: Osobitná správa č. 4/2003, Ú. v. EÚ C151, 27.6.2003. 
2  Od 16 EUR/ha v Španielsku po 250 EUR/ha na Malte. 



 

G. keďže osobitná situácia v najvzdialenejších regiónoch si vyžaduje uplatňovanie 

špecifických postupov, pokiaľ ide o zaobchádzanie s nimi, 

H. keďže podpora znevýhodnených oblastí je zásadným prvkom tzv. druhého piliera 

spoločnej poľnohospodárskej politiky, t.j. politiky zameranej na rozvoj vidieka, a keďže 

by tak stredobodom diskusie nemali by byť ani regionálne politické ciele ani otázka 

prerozdeľovania prostriedkov EPFRV, 

I. keďže reformou právnych predpisov o podpore znevýhodneným oblastiam a prijatím 

nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa predchádzajúca kategória stredne znevýhodnených 

oblastí zrušila a oblasti oprávnené na podporu sa vymedzili ako oblasti „značne 

znevýhodnené prírodnými podmienkami“, 

J. keďže spoločensko-ekonomické kritériá, uplatňované niektorými členskými štátmi pred 

reformou z roku 2005, sa od tohto času nemôžu používať na odlíšenie od oblastí „pod 

vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok“, ale keďže tieto kritériá sa naďalej 

využívajú vo vymedzení „osobitne znevýhodnených oblastí“, ktoré sú podľa článku 50 

ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005 oprávnené na podporu, 

K. keďže členské štáty majú pri tvorbe svojich národných a regionálnych programov rozvoja 

vidieka rozsiahle možnosti na predloženie vyváženého súboru opatrení prispôsobeného 

ich regionálnym podmienkam, a keďže je úlohou členských štátov predložiť vo svojich 

programoch oblastiam primeranú ponuku pre znevýhodnené regióny, 

L. keďže mohlo by sa ukázať, že navrhovaných osem biofyzikálnych kritérií nepostačuje, 

a keďže navrhovaná hraničná hodnota 66 % plochy by sa nemusela považovať 

vo všetkých prípadoch za vhodnú na stanovenie skutočného znevýhodnenia tak, aby 

sa rešpektovala výrazná rozmanitosť vidieckych oblastí EÚ; keďže pestované kultúry, 

miera investícií a kombinácia pôdnych typov a klímy patria okrem iného medzi faktory, 

ktoré sú relevantné na stanovenie skutočného znevýhodnenia danej oblasti, 

1. zdôrazňuje význam primeranej kompenzačnej platby pre znevýhodnené oblasti ako 

nevyhnutný nástroj na zabezpečenie poskytovania verejných statkov vysokej kvality, ako 

je zachovanie obhospodarovania pôdy a kultúrnej krajiny v týchto regiónoch; prízvukuje, 

že práve znevýhodnené oblasti sú často vysokohodnotné z hľadiska kultúrnej krajiny, 

ochrany biodiverzity a prínosov pre životné prostredie, ako aj zamestnanosti na vidieku 

a životaschopnosti vidieckych komunít ; 

2. uznáva, že znevýhodnené oblasti zohrávajú vzhľadom na svoju jedinečnosť dôležitú 

úlohu, pokiaľ ide o prínos pre životné prostredie a zachovanie krajiny, a zdôrazňuje, 

že účelom platieb v rámci tohto opatrenia by malo byť dosiahnutie týchto cieľov; 

3. zdôrazňuje, že v článku 158 ZES o politike súdržnosti, ako je nanovo upravená 

v Lisabonskej zmluve, sa venuje osobitná pozornosť regiónom znevýhodneným 

prírodnými podmienkami; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú 

stratégiu na odstránenie rozdielov medzi členskými štátmi v prístupe k týmto oblastiam 

a aby podporovala jednotnú stratégiu, ktorá zohľadňuje konkrétne národné a regionálne 

zvláštnosti; 

4. zdôrazňuje, že podpora oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami je zameraná 

predovšetkým na rozsiahlu a trvalú ochranu efektívnej a multifunkčnej podoby 



poľnohospodárstva, čím sa zabezpečí ochrana vidieka ako kľúčového hospodárskeho 

priestoru a miesta pre život; 

5. zdôrazňuje nevyhnutnosť obrábania týchto znevýhodnených oblastí nielen v záujme 

výroby vysoko hodnotných potravín, ale aj ako prínos k celkovému hospodárskemu 

rozvoju, zlepšeniu kvality života, ako aj k demografickej a sociálnej stabilite týchto 

oblastí; 

6. v tomto zmysle vyzýva Komisiu, aby zohľadnila aj sociálne dôsledky novej klasifikácie 

pre oblasti znevýhodnené prírodnými podmienkami; 

7. poukazuje na to, že kompenzačné platby pre znevýhodnené oblasti nesmú na rozdiel od 

agroenvironmentálnych opatrení podliehať žiadnym dodatočným osobitným podmienkam 

pre metódu obrábania pôdy, ktoré by presahovali rámec požiadaviek v oblasti krížového 

plnenia; pripomína, že režim pre znevýhodnené oblasti musí v zásade poskytovať 

kompenzáciu poľnohospodárom, ktorí aj pri obhospodarovaní pôdy narážajú na značné 

znevýhodnenia prírodnými podmienkami, ktoré trh ako také nekompenzuje; 

8. zdôrazňuje však, že platby pre znevýhodnené oblasti musia byť viazané na aktívne 

obhospodarovanie pôdy, t. j. na výrobu potravín alebo činnosti úzko spojené s výrobou 

potravín; 

9. domnieva sa, že na vymedzenie oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami by 

mohlo byť do určitej miery vhodných osem biofyzikálnych kritérií, ktoré navrhla 

Komisia; zdôrazňuje však, že kritériá nemožno na objektívne vymedzenie oblastí 

znevýhodnených prírodnými podmienkami uplatniť vo všetkých prípadoch; 

10. uznáva však, že prísne a čisto biofyzikálne kritériá nemusia byť vhodné pre všetky oblasti 

v Európe a môžu mať nežiaduce dôsledky pre oblasti, ktoré spĺňajú podmienky; preto 

odporúča, aby sa na čisto objektívnom základe opätovne preskúmali sociálno-ekonomické 

kritériá, ako je vzdialenosť od trhov, nedostatok služieb a vyľudňovanie; 

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zohľadnila všetky stanoviská vyjadrené počas konzultácií 

s členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a poľnohospodárskymi 

organizáciami, súvisiace s vymedzením oblastí znevýhodnených prírodnými 

podmienkami; 

12. najmä začlenenie geografického kritéria uvádzaného ako „izolácia“ by odrážalo osobitné 

znevýhodnenie prírodnými podmienkami vyplývajúce zo vzdialenosti od trhu, odľahlosti 

a obmedzeného prístupu k službám; 

13. domnieva sa, že je potrebné preskúmať vymedzenie kritéria „rovnováhy vlhkosti pôdy“ s 

cieľom zohľadniť rôzne poľnohospodársko-klimatické podmienky v jednotlivých 

krajinách EÚ; 

14. s cieľom uznať obmedzenia vlhkých neobrábateľných pôd by zahrnutie kritéria „dní 

obrábateľnosti poľa“ umožnilo zohľadniť vzájomný vzťah medzi pôdnymi typmi a 

podnebím (primerane by napríklad odrážalo ťažkosti spojené s prímorským podnebím); 

15. preto žiada Komisiu, aby vyvíjala úsilie v oblasti výskumu a vykonala analýzu s cieľom 

zahrnúť do nového režimu znevýhodnených oblastí prípadné dodatočné kritériá v záujme 



 

ďalšej úpravy svojich návrhov týkajúcich sa praktických ťažkostí, ktorým 

poľnohospodári čelia, a vytvorenia pevného súboru kritérií, ktoré budú vhodné z 

dlhodobého hľadiska; 

16. zdôrazňuje však, že na uplatňovanie týchto kritérií a na stanovenie realistických 

hraničných hodnôt v praxi je nevyhnutné, aby členské štáty a regióny mali k dispozícii 

potrebné biofyzikálne údaje o danej prírodnej lokalite s dostatočnou presnosťou; súhlasí 

preto s praktickým testom nahrnovaných kritérií, s ktorým začala Komisia; požaduje, aby 

sa podrobné mapy, ktoré majú predložiť členské štáty, v prípade potreby využili na to, 

aby sa prispôsobili hraničné hodnoty kritérií na vymedzenie oblastí znevýhodnených 

prírodnými podmienkami a navrhovaná hraničná hodnota 66 % na úrovni členských 

štátov a regionálnej úrovni skutočným prírodným podmienkam; 

17. osobitne zdôrazňuje, že na to, aby sa praktickým spôsobom zohľadnilo vzájomné 

pôsobenie viacerých faktorov, môže sa ukázať, že prijaté kritériá treba uplatňovať 

kumulatívne; mohlo by to umožniť, aby sa znevýhodnené oblasti s dvoma alebo 

viacerými malými alebo strednými prírodnými obmedzeniami klasifikovali ako 

znevýhodnené oblasti, dokonca aj vtedy, ak by táto klasifikácia nevyplývala z 

jednotlivých kritérií; 

18. zdôrazňuje, že konečné stanovisko k zvolenej základnej územnej jednotke, ku kritériám 

a k hraničným hodnotám navrhovaným Komisiou možno zaujať až vtedy, keď členské 

štáty vypracujú a predložia podrobné mapy; zdôrazňuje, že pri absencii takýchto 

výsledkov simulácie sa musí navrhovaná hraničná hodnota 66%, ako aj hraničné hodnoty 

vymedzujúce samotné kritériá chápať so značnou opatrnosťou a možno ich objektívne a 

primerane upraviť až po predložení vnútroštátnych máp; preto vyzýva Komisiu, aby 

okamžite preskúmala výsledky simulácie a na tomto základe bezodkladne vypracovala 

podrobné oznámenie o vymedzení oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami; 

19. zdôrazňuje, že pri vypracovaní konečnej mapy stredne znevýhodnených oblastí by sa mali 

zohľadniť aj objektívne vnútroštátne kritériá s cieľom umožniť úpravu definície oblastí 

podľa odlišných podmienok v každej krajine; domnieva sa, že táto úprava by sa mala 

vykonať transparentným spôsobom; 

20. považuje určitý stupeň presného nastavenia kritérií podpory pre oblasti znevýhodnené 

prírodnými podmienkami za nevyhnutný na to, aby sa primeraným spôsobom mohlo 

reagovať na osobitné geografické podmienky, v prípade ktorých sa nevýhodné prírodné 

podmienky vykompenzovali ľudským zásahom; zdôrazňuje však, že po zvýšení kvality 

pôdy je nevyhnutné zohľadniť bremeno vysokých investičných nákladov a priebežné 

súvisiace náklady na údržbu, napríklad na odvodňovanie a zavlažovanie; navrhuje, aby sa 

na tento účel použili podnikové ekonomické údaje (napríklad podnikové príjmy); 

zdôrazňuje však, že rozhodnutie o presnom nastavení používaných kritérií musí byť 

v kompetencii členských štátov, keďže mnohé členské štáty už vyvinuli primeraný a 

vhodný systém rozlišovania, ktorý by sa mal zachovať; 

21. domnieva sa, že novými kritériami by sa mohli vylúčiť niektoré oblasti, ktoré v súčasnosti 

spĺňajú kritériá oprávnenosti; upozorňuje, že by sa malo definovať primerané prechodné 

obdobie, aby sa príslušné oblasti mohli prispôsobiť novej situácii; 

22. zdôrazňuje, že oblasti, ktoré prekonali znevýhodnenie pôdy prírodnými podmienkami 

prostredníctvom poľnohospodárskych metód, by sa nemali definitívne vylúčiť, najmä ak 



naďalej vykazujú nízke poľnohospodárske príjmy alebo veľmi málo výrobných alternatív, 

a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila hladký prechod v prípade týchto oblastí; 

23. žiada, aby sa v prípade technických postupov zameraných na kompenzáciu prírodných 

znevýhodnení nezohľadňovali iba krátkodobé prínosy, ale aby sa posúdila aj trvalá 

udržateľnosť týchto postupov; 

24. zdôrazňuje zodpovednosť členských štátov pri objektívnom vymedzovaní oblastí 

znevýhodnených prírodnými podmienkami, ako aj pri tvorbe vyvážených programov 

na rozvoj vidieka; zdôrazňuje potrebu plnej účasti regionálnych a miestnych orgánov 

na tomto procese; rovnako zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne alebo regionálne rozhodnutia 

musia byť oznámené Európskej komisii, ktorá ich musí schváliť; 

25. zdôrazňuje, že reforma týkajúca sa oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami 

tvorí základnú časť budúceho rozvoja spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej 

únie; 

26. vyzýva Komisiu, aby do jedného roka vypracovala samostatný legislatívny text 

o poľnohospodárstve v oblastiach znevýhodnených prírodnými podmienkami; 

27. vyzýva, aby preskúmanie režimu znevýhodnených oblastí prebiehalo v súlade 

s diskusiami o celkovej reforme SPP s cieľom zabezpečiť súdržnosť koncepcie nových 

systémov podpory poľnohospodárov, najmä vo vzťahu k novému režimu jednotnej 

platby; 

28. uvedomuje si dôsledky, ktoré by mohlo mať opätovné vymedzenie stredne 

znevýhodnených oblastí pre budúcu koncepciu pomoci v rámci SPP, a teda vyzýva 

Komisiu, aby zohľadnila všetky stanoviská, ktoré počas verejnej konzultácie vyjadrili 

členské štáty, regionálne a miestne orgány a príslušné poľnohospodárske skupiny; 

29. žiada ochranu európskej časti rozpočtu pre znevýhodnené oblasti a naliehavo vyzýva 

členské štáty, aby v prípade znevýhodnených oblastí v plnej miere využívali príležitosti 

na spolufinancovanie ako jeden z najúčinnejších a najdôležitejších nástrojov na rozvoj 

vidieka; 

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. 

 


