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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že fenomény ako prehlbovanie chudoby a vylúčenie nie sú špecifické pre 
mestské oblasti, ale dotýkajú sa aj vidieckych oblastí, hoci v nich môžu nadobúdať 
osobitnú formu najmä vzhľadom na to, že vo vidieckom prostredí sa okrem sociálneho 
vylúčenia vyskytuje aj územné vylúčenie a že v týchto oblastiach vylúčených z 
hospodárskeho rozvoja sa to týka všetkých sociálnych skupín, ktoré v nich žijú;

2. zdôrazňuje, že hoci ženy zohrávajú kľúčovú úlohu vo vidieckom hospodárstve, na úrovni 
rozhodovacích orgánov sú takmer úplne neviditeľné a je preto vhodné prijať na všetkých 
úrovniach opatrenia, ktoré zabezpečia väčšie zastúpenie žien v družstvách, odboroch 
alebo miestnych politických orgánoch, ako aj osobitné opatrenia na podporu žien na 
vidieku s cieľom zaručiť ich práva a bojovať proti chudobe;

3. zdôrazňuje, že hoci sezónni pracovníci patrili vždy medzi najzraniteľnejšie skupiny na 
vidieku, sezónnu prácu dnes z veľkej časti vykonávajú migrujúci pracovníci; domnieva sa 
preto, že treba dohliadať na to, aby mohli mať podobné pracovné zmluvy a podmienky, 
ako majú miestni pracujúci;

4. domnieva sa, že hoci v minulosti zohrávalo vyľudňovanie vidieka úlohu bezpečnostného 
ventilu v prípade poľnohospodárov, ktorí nemohli vykonávať svoju pôvodnú činnosť, 
dnes to už neplatí, pretože nezamestnanosť sa v plnej miere dotýka nekvalifikovaných 
osôb; dodáva, že priemyselné jednotky zriadené vo vidieckom prostredí sú medzi prvými, 
ktoré postihuje reštrukturalizácia a premiestňovanie, čím sa obmedzujú možnosti 
rôznorodých činností, na ktoré sa v minulosti mohli malí poľnohospodári čeliaci 
ťažkostiam spoľahnúť a ktorými mohli posilňovať svoj poľnohospodársky príjem, čím sa 
zrýchľuje prehlbovanie ich chudoby;

5. vyzýva na zachovanie výnosných činností vo vidieckych oblastiach, čo znamená, že je 
potrebné venovať osobitnú pozornosť prevádzkam rodinného typu a malým a stredným 
poľnohospodárskym podnikom, pričom sa vykoná revízia SPP s cieľom zabezpečiť, aby 
bola táto politika spravodlivejšia, ako aj nepoľnohospodárskym podnikateľským 
činnostiam, ktoré poskytujú tovar a služby nevyhnutné na udržanie pôvodných 
obyvateľov a prilákanie nových;

6. poukazuje na to, že poľnohospodárska činnosť je často poslednou činnosťou vo 
vidieckych oblastiach; zdôrazňuje preto dôležitosť zachovania kvalitných verejných 
služieb vo vidieckych oblastiach vrátane horských oblastí a najvzdialenejších regiónov 
v záujme boja proti odlúčeniu a na zabezpečenie všeobecného prístupu ku vzdelaniu, 
zdravotníckym službám, doprave, komunikáciám a kultúre, ako aj dôstojného života pre 
poľnohospodárov a ich rodiny; domnieva sa, že je preto potrebné zaviesť opatrenia na 
podporu začatia podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov, ale okrem 
životaschopnosti ich podnikov je potrebné zamerať sa aj na zabezpečenie kvality života vo 
vidieckom prostredí a podporovať rovnaký prístup k verejným službám (pošty, školy, 
hromadná doprava, zdravotná starostlivosť atď.), ako aj zachovanie služieb pre verejnosť 
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(zariadenia pre starostlivosť o malé deti a starších ľudí, sociálne a nájomné bývanie atď.) 
a priestorov sociálneho života, ktoré umožňujú prekonávať izoláciu (obchody, kaviarne, 
kultúrne strediská atď.);

7. zastáva názor, že výroba energie z obnoviteľných zdrojov v miestnych elektrárňach, 
napríklad poľnohospodárskych bioplynov a paliva z triesok produkovaných v lesníctve, 
môže revitalizovať hospodárstvo vidieckych a okrajových oblastí a podporiť politiku 
trvalo udržateľnej energie za predpokladu, že sa v tomto postupe zabezpečí pozitívna 
bilancia uhlíka a že bude možné zamedziť negatívnemu vplyvu na medzinárodnú 
bezpečnosť dodávok potravín; žiada, aby sa investovali ďalšie prostriedky 
zo štrukturálnych fondov a z kohézneho fondu do rozvoja technológií pre takúto výrobu 
energie;

8. zdôrazňuje význam poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych činností (napr. 
spracovanie a priamy predaj poľnohospodárskych výrobkov, cestovný ruch, služby, malé 
a stredné priemyselné podniky) vo vidieckych oblastiach pre zamestnanosť a 
predchádzanie chudobe a vyľudňovaniu vidieka; vyzýva preto na zlepšenie možností 
odborného vzdelávania vo vidieckych oblastiach, aby sa podporil rozvoj podnikania;

9. domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať novým členským štátom, pretože hoci 
počas obdobia prechodu na trhové hospodárstvo sa v nich uskutočnila výrazná migrácia 
smerom na vidiek, táto tendencia by sa mohla v budúcnosti zvrátiť a prispieť 
k prehlbovaniu chudoby nielen na vidieku, ale aj v mestských centrách;

10. zdôrazňuje, že nízka hustota obyvateľstva na vidieku, a v dôsledku toho aj nedostatok 
volebnej váhy majú takisto dosah na politickú voľbu; konštatuje, že v oblasti 
profesionálneho začlenenia sa podporuje špecializácia, čo je ťažké zlúčiť s rôznorodosťou 
činností, ktorú si vo vidieckom prostredí vyžaduje nestály charakter zamestnania; takisto 
zdôrazňuje, že v záujme boja proti vyľudňovaniu vidieka je nevyhnutné väčšmi 
podporovať mladých poľnohospodárov;

11. upozorňuje na to, že je potrebné venovať pozornosť vzájomnému prepojeniu a dopĺňaniu 
fondov pre rozvoj vidieckych oblastí, či už v rámci regionálnej politiky alebo spoločnej 
poľnohospodárskej politiky; 

12. zdôrazňuje dôležitosť ochrany tradičných foriem poľnohospodárstva, napr. maloroľníctva, 
ktoré posilňujú súdržnosť vidieckych spoločenstiev v okrajových regiónoch;

13. zdôrazňuje potrebu zvýšiť podporu združení poľnohospodárov, družstiev, vinárskych 
družstiev a iných miestnych organizácií v remeselníctve a iných doplnkových činnostiach 
poľnohospodárstva, aby sa uľahčil odbyt výrobkov, vytváranie miestnych trhov a užších 
vzťahov medzi výrobcami a spotrebiteľmi.
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