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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. domnívá, že přesměrování strukturálních fondů k cílům Lisabonské strategie na plánovací 
období 2007–2013 musí zohlednit zvláštnosti regionů, neboť by se mohlo dít na úkor cílů 
územní soudržnosti a snižování rozdílů mezi regiony;

2. zdůrazňuje, že politika rozvoje venkova musí doprovázet a doplňovat mechanismus 
společné zemědělské politiky (SZP) a zároveň mít na zřeteli její obecnější cíle, jako je 
zvýšení zemědělské produkce, podpora zemědělských výnosů, stabilizace trhů, zajištění 
zásobování a dostatek potravin; 

3. zdůrazňuje, že venkovským oblastem hrozí, že se této nové orientaci regionální politiky 
budou jen těžko přizpůsobovat, a to vzhledem k charakteristickým rysům, které jsou pro 
ně příznačné: stárnoucí populace, obtížná dostupnost vzhledem k nedostatečným 
komunikačním a dopravním sítím, pokračující vylidňování venkova, nižší úroveň 
kvalifikace venkovského obyvatelstva, chybějící infrastruktura a veřejné služby, vícero 
zaměstnání pracovníků na venkově, nedostatek odborného zázemí pro přípravu projektů a 
špičkových center, v jejichž rámci by spolupracovaly podniky a vzdělávací a výzkumné 
instituce;

4. v této souvislosti připomíná, že veškeré regiony na celém území Unie, včetně 
venkovských a odlehlých oblastí, by měly v zásadě mít stejné příležitosti k rozvoji, aby se 
zabránilo dalšímu územnímu vyloučení nejvíce znevýhodněných regionů;

5. zdůrazňuje, že v četných venkovských oblastech jsou možnosti rozvoje omezené, zejména 
pro mladé lidi a ženy, a to kvůli špatně dostupným veřejným službám, nedostatku 
pracovních míst a věkové skladbě obyvatelstva;

6. zdůrazňuje, že v některých regionech neexistují alternativy k určitým formám zemědělské 
výroby, jež musí být mnohdy zachovány za každou cenu z důvodů vyplývajících 
z environmentální a regionální politiky, zejména v odlehlých či vysoko položených 
venkovských oblastech postižených desertifikací;

7. připomíná, že Evropská rada na svém zasedání v Göteborgu ve dnech 15. a 16. června 
2001 rozšířila lisabonské cíle o udržitelnost a soudržnost a že politika rozvoje venkova 
usiluje právě o udržitelné zemědělství, zachování venkovských činností nezemědělské 
povahy, využití potenciálu pro místní rozvoj, ochranu životního prostředí, vyvážené 
územní plánování a rozvoj malých a středních podniků;

8. zdůrazňuje, že udržitelného a vyváženého územního rozvoje lze dosáhnout pouze tehdy, 
když spolupráce venkovských oblastí a měst – např. v oblasti vzdělávání, integrace, 
zásobování potravinami, zpracování odpadů, spotřeby energie a ochrany životního 
prostředí – bude vycházet z vyváženého zohlednění zájmů venkovských a městských 
území; dále zdůrazňuje, že za tímto účelem by se vztahům mezi městem a venkovem měly 
věnovat zvláštní programy;
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9. domnívá se, že problémy, s nimiž bude venkov v budoucnu konfrontován, vyžadují 
vyváženou rozvojovou politiku, do níž budou zapojeny všechny sociální a hospodářské 
subjekty, včetně malých podniků a mikropodniků v odvětví výroby i služeb, vzhledem 
k jejich úloze při integrovaném územním rozvoji;

10. domnívá se, že v případě nových členských států se politika rozvoje venkova musí 
zejména zaměřit na zefektivnění zemědělství a zmenšení rozdílů v hospodářském rozvoji 
venkovských a městských oblastí, mj. prostřednictvím podpory nezemědělských činností, 
přičemž tohoto cíle lze dosáhnout především využitím strukturálních fondů;

11. domnívá se, že úkolem Unie zejména v nových členských státech je usnadňovat 
restrukturalizaci zemědělského odvětví, udržitelný hospodářský a sociální rozvoj 
a vyvážený vztah venkovských a městských oblastí;

12. vítá záměry stanovené na Druhé evropské konferenci o rozvoji venkova konané v roce 
2003 v Salcburku, lituje však, že financování poskytované podle druhého pilíře SZP 
v rámci posledního finančního výhledu bylo podstatně sníženo, čímž vzniklo riziko 
neefektivnosti a vznikl rozpor mezi zemědělci a obyvateli venkova;

13. domnívá se, že s cílem umožnit novým členským státům konsolidaci jejich zemědělských 
struktur nemá konsolidace druhého pilíře probíhat prostřednictvím převodu finančních 
prostředků z prvního pilíře, ale prostřednictvím příspěvků ze strukturálních fondů a 
z Fondu soudržnosti určených na programy pro rozvoj venkova; 

14. doporučuje Komisi vyhodnotit z hlediska všech nástrojů provádění a finanční plnění plánů 
fondů EZFRV, EFRR a ESF v jednotlivých regionech s cílem ověřit, že přidělené finanční 
prostředky slouží co nejlepšímu rozvoji venkovských oblastí;

15. opakuje žádost Parlamentu, aby byla vypracována podrobná analýza výhod, které na 
venkově vznikly různým zemědělským i nezemědělským hospodářským subjektům, 
a analýza dosažených výsledků, zejména pokud jde o tvorbu a zachování pracovních míst; 
znovu žádá Komisi, aby zahájila podrobnou studii jednotlivých regionů, která umožní 
zjistit, jakou další podporu tyto subjekty potřebují, a tak definovat novou a koherentní 
politiku pro rozvoj venkova;

16. domnívá se, že je třeba zlepšit správu věcí veřejných a partnerství díky lepší koordinaci 
veřejných orgánů a všech hospodářských a sociálních partnerů na evropské, vnitrostátní 
a místní úrovni s cílem stanovit, provádět a kontrolovat územní politiky v oblasti venkova;

17. navrhuje, aby pro finanční období počínaje rokem 2014 byla činnost zaměřena na lepší 
přizpůsobení strukturálních fondů zájmům venkovských oblastí a aby došlo také 
k transformaci podpůrné politiky v rámci druhého pilíře SZP tak, že přesáhne zemědělský 
sektor, a aby se tak rozvíjela integrovaná politika ve prospěch venkovských oblastí; v této 
souvislosti vyzývá k větší součinnosti mezi SZP a politikou soudržnosti; uznává, že tyto 
dvě oblasti politik musí být lépe koordinovány, aby sloužily k posílení součinnosti a 
doplňkového charakteru regionální politiky a politiky pro rozvoj venkova, a tak umožnily 
komplexní a integrovanou realizaci příslušných cílů;

18. upozorňuje na to, že je třeba vypracovat koherentní, dlouhodobou strategii rozvoje 
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venkova, která usnadní co nejefektivnější a nejúčinnější využívání všech dostupných 
finančních prostředků;

19. žádá Komisi, aby do roku 2011 ustavila v rámci kontroly stavu SZP pracovní skupinu na 
vysoké úrovni, která předloží návrhy, jak po roce 2013 zabezpečit budoucnost 
hospodářství na venkově a všech obyvatel venkovských oblastí.
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