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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na to, že chudoba a vyloučení se nevyskytují pouze v městských oblastech, ale 
týkají se také venkovských oblastí, i když zde mohou nabývat specifických forem zejména 
proto, že ve venkovském prostředí se k sociálnímu vyloučení přidává vyloučení územní a 
že v těchto oblastech nedotčených hospodářským rozvojem se to týká všech sociálních 
kategorií, které zde žijí;

2. zdůrazňuje, že přestože ženy hrají ústřední roli v hospodářství venkova, není je téměř 
vůbec vidět na úrovni rozhodovacích orgánů, a je tedy vhodné přijmout opatření na všech 
úrovních, aby byly ženy více zastoupeny v družstvech, odborech či místních politických 
orgánech, a přijmout zvláštní opatření na podporu žen ve venkovském prostředí, aby byla 
zaručena jejich práva a bojovalo se proti chudobě;

3. zdůrazňuje, že přestože sezónní pracovníci vždy patřili mezi nejzranitelnější venkovské 
skupiny, je i dnes sezónní práce z velké části prováděna migrujícími pracovníky; domnívá 
se, že je třeba dbát na to, aby tito pracovníci měli pracovní smlouvy a podmínky stejné 
jako stálí pracovníci;

4. domnívá se, že zatímco v minulosti mohlo vylidňování venkova mohlo fungovat jako 
ventil pro zemědělce zbavené původního zaměstnání, dnes tomu již tak není, neboť 
nezaměstnanost se velmi dotýká osob bez kvalifikace; dodává, že průmyslové jednotky 
umístěné na venkově patří mezi první oběti restrukturalizace a přemísťování, čímž se 
snižují možnosti vícenásobného zaměstnání, se kterými mohli dříve drobní zemědělci 
v nesnázích počítat a zajišťovat si tak dodatečné příjmy ke svým příjmům ze zemědělství, 
takže rychleji chudnou;

5. vyzývá k zachování činností za odměnu ve venkovském prostředí, což znamená věnovat 
zvláštní zájem podnikům rodinného typu a malým a středním zemědělským podnikům 
s tím, že je třeba přehodnotit SZP, aby byla spravedlivější, stejně tak jako podnikatelským 
činnostem mimo zemědělství, jejichž prostřednictvím je dodáváno zboží a jsou 
poskytovány služby, které jsou nepostradatelné pro udržení stávajícího obyvatelstva a pro 
příchod nových usedlíků;

6. zdůrazňuje, že zemědělství je často poslední zbývající činností ve venkovském prostředí; 
zdůrazňuje význam zachování kvalitních veřejných služeb ve venkovském prostředí, 
včetně horských oblastí a nejvzdálenějších regionů, s cílem bojovat proti izolaci a zaručit 
zemědělcům a jejich rodinám všeobecný přístup ke vzdělání, zdravotnictví, dopravě 
a komunikacím, kultuře a důstojnému životu; domnívá se, že je proto nutné zavést 
opatření, která podpoří usazování mladých zemědělců, ale že je kromě zajištění 
životaschopnosti jejich zemědělských podniků nutno věnovat zvláštní pozornost zajištění 
kvality života ve venkovském prostředí tím, že bude umožněn rovný přístup k veřejným 
službám (poštám, školám, veřejné dopravě, zdravotnickým službám atd.) a že budou 
zachovány služby pro veřejnost (denní zařízení pro péči o děti, zařízení pro péči o starší 
občany, sociální a nájemné bydlení atd.) a společenské prostory, které umožňují prolomit 
izolaci (obchody, kavárny, kulturní střediska atd.);
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7. domnívá se, že výroba energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou například zemědělské 
bioplyny a palivo z dřevěných třísek z lesního hospodářství, v místních zařízeních může 
oživit hospodářství venkovských a okrajových oblastí a podpořit udržitelnou energetickou 
politiku za předpokladu, že pro daný výrobní postup je zaručena pozitivní bilance uhlíku 
a je možno se vyhnout negativnímu dopadu na mezinárodní bezpečnost dodávek potravin; 
vyzývá k investování dalších prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti do 
rozvoje technologií pro takovou výrobu energie;

8. zdůrazňuje význam zemědělských a nezemědělských hospodářských činností (např. 
zpracování a přímého prodeje zemědělských výrobků, cestovního ruchu, služeb, malých 
a středních průmyslových podniků) ve venkovském prostředí pro zaměstnanost a prevenci 
chudoby a vylidňování venkova; vyzývá proto ke zlepšení možností dalšího odborného 
vzdělávání ve venkovském prostředí s cílem podpořit rozvoj podnikání;

9. domnívá se, že by měla být věnována zvláštní pozornost novým členským státům, neboť 
pokud byla v těchto zemích v přechodném období k tržní ekonomice citelná migrace 
směrem na venkov, může se v budoucnosti tato tendence obrátit a zhoršit tak problémy 
chudoby nejen na venkově, ale i v městských oblastech;

10. zdůrazňuje, že nízká hustota obyvatelstva na venkově, a tedy nízká volební účast, mají 
vliv také na politický výběr; upozorňuje také, že v oblasti začlenění do trhu práce jsme 
svědky posilování specializace, což není příliš slučitelné s vícenásobným zaměstnáním, 
které na venkově vyvolává nejistota zaměstnání; zdůrazňuje, kromě jiného, že je nezbytné 
více podporovat mladé zemědělce a bojovat tak proti vylidňování venkova.

11. zdůrazňuje, že je třeba věnovat pozornost propojení a vzájemnému doplňování mezi fondy 
mobilizovanými na rozvoj venkovských oblastí, bez ohledu na to, zda pocházejí z oblasti 
regionální politiky nebo společné zemědělské politiky; 

12. zdůrazňuje význam ochrany tradičních forem zemědělství, jako je drobné hospodaření, 
které podporuje soudržnost venkovských společenstev v okrajových regionech;

13. zdůrazňuje potřebu posílit podporu zemědělských sdružení, družstev, vinařských družstev 
a dalších místních orgánů v oblasti řemesel a jiných činností souvisejících se 
zemědělstvím, s cílem podpořit odbyt výrobků, tvorbu místních trhů a užší propojení mezi 
výrobci a spotřebiteli;
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