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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. domnieva sa, že zameranie štrukturálnych fondov na ciele lisabonskej stratégie v 
programovom období 2007 – 2013 musí zohľadniť osobitosti regiónov, pretože by mohlo 
poškodiť ciele územnej súdržnosti a znižovania regionálnych rozdielov;

2. zdôrazňuje, že politika rozvoja vidieka musí byť v súlade s politikami spoločnej politiky 
rozvoja vidieka a musí ich dopĺňať so zreteľom na svoje všeobecné ciele, ako sú zvýšenie 
poľnohospodárskej výroby, zvýšenie príjmov v poľnohospodárstve, stabilizácia trhov 
a zabezpečenie zásobovania a sortimentu produktov; 

3. zdôrazňuje, že vidieckym oblastiam hrozí, že sa vzhľadom na svoje charakteristické 
vlastnosti budú ťažko prispôsobovať tomuto novému zameraniu regionálnej politiky:
starnúca populácia, ťažká dostupnosť z dôvodu nedostatočných komunikačných 
a dopravných sietí, pretrvávajúci odchod z vidieka, nižšia úroveň kvalifikácie vidieckeho 
obyvateľstva, nedostatok infraštruktúry a verejných služieb, rôznorodosť činností 
vidieckych aktérov, nedostatočná projektová dokumentácia pri príprave projektov a 
nedostatočné rozdeľovanie právomocí zoskupujúcich výskumné a vzdelávacie podniky a 
inštitúcie;

4. pripomína v tejto súvislosti, že všetky regióny v celej Únii vrátane vidieckych a odľahlých 
oblastí majú mať v zásade úžitok z rovnakých rozvojových príležitostí, aby sa predišlo 
ďalšiemu územnému vylúčeniu najviac znevýhodnených oblastí;

5. zdôrazňuje, že v mnohých vidieckych oblastiach komplikovaný prístup k verejným 
službám, nedostatok pracovných miest a starnutie obyvateľstva znižujú potenciál rozvoja, 
najmä možnosti pre mladých ľudí a ženy;

6. pripomína, že v niektorých poľnohospodárskych regiónoch nie sú možné alternatívne 
riešenia pre konkrétne odvetvia poľnohospodárskej výroby, ktoré musia často byť 
zachovávané za každú cenu z dôvodov vplyvu životného prostredia a regionálnej politiky; 
ide najmä odľahlé a horské poľnohospodárske regióny, ktoré sú postihnuté 
dezertifikáciou;

7. pripomína, že Európska rada z Göteborgu v dňoch 15 až 16. júna 2001 rozšírila lisabonské 
ciele o pojmy trvalej udržateľnosti a súdržnosti a že politika rozvoja vidieka je zameraná 
práve na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, na zachovanie vidieckych činností, ktoré 
nemajú poľnohospodársky charakter, na zhodnocovanie možností miestneho rozvoja, na 
ochranu životného prostredia, vyváženosť územného plánovania a na rozvoj malých 
a stredných podnikov;

8. zdôrazňuje, že trvalo udržateľný a vyrovnaný územný rozvoj sa podarí, len ak bude 
vzájomné pôsobenie medzi vidieckymi územiami a mestami, napríklad v oblasti 
vzdelávania, integrácie, zásobovania potravinami, likvidácie odpadov, spotreby energie 
a ochrany životného prostredia, založené na rovnovážnom zastúpení záujmov vidieckych 
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a mestských oblastí; ďalej zdôrazňuje, že v tomto zmysle musia byť vzťahom medzi 
mestom a vidiekom venované špeciálne programy;

9. domnieva sa, že na výzvy, ktorým bude čeliť vidiecke prostredie, je potrebné zaviesť 
politiku vyváženého rozvoja, do ktorej budú zahrnuté všetky hospodárske a sociálne 
subjekty vrátane malých podnikov a mikropodnikov v oblasti výroby a služieb, vzhľadom 
na ich úlohu v integrovanom rozvoji území;

10. domnieva sa, že v prípade nových členských štátov by politika rozvoja vidieka mala mať 
hlavne za cieľ zlepšiť rentabilitu poľnohospodárskych činností a znížiť rozdiely 
hospodárskeho rozvoja medzi vidieckymi a mestskými oblasťami vrátane zachovania 
nepoľnohospodárskych činností, čo je cieľ, ktorý možno dosiahnuť najmä využívaním 
štrukturálnych fondov;

11. domnieva sa, že úlohou EÚ je uľahčiť, najmä v nových členských štátoch, 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskeho sektora, trvalo udržateľný hospodársky a sociálny 
rozvoj a vyvážený vzťah medzi vidieckymi a mestskými oblasťami;

12. víta zámery stanovené na Druhej európskej konferencii o rozvoji vidieka usporiadanej v 
roku 2003 v Salzburgu, ľutuje však, že financovanie poskytované v rámci druhého piliera 
SPP bolo pri poslednom finančnom výhľade podstatne znížené, čím vzniklo riziko 
neefektívnosti a vznikol tak rozpor medzi poľnohospodármi a obyvateľmi vidieka;

13. domnieva sa, že konsolidácia druhého piliera by sa nemala uskutočniť prostredníctvom 
prenosu prostriedkov vložených do prvého piliera, keďže novým členským štátom by sa 
malo umožniť skonsolidovať svoje poľnohospodárske štruktúry, avšak prostredníctvom 
účasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programoch rozvoja vidieka;  

14. odporúča, aby Komisia vyhodnotila všetky nástroje používané na hodnotenie zavádzania 
a finančného plnenia programovania fondov FEADER, FEDER a FSE v jednotlivých 
regiónoch s cieľom sledovať, aby sa vidiecke oblasti pri prerozdeľovaní finančných 
prostriedkov mohli čo najviac rozvíjať;

15. opakuje žiadosť Parlamentu, aby sa vykonala presná analýza zisku rôznych 
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych vidieckych hospodárskych subjektov, ako 
aj získaných výsledkov, najmä pokiaľ ide o vytváranie alebo zachovanie pracovných 
miest; opätovne žiada Komisiu, aby zadala vypracovanie presnej štúdie podľa 
jednotlivých regiónov, prostredníctvom ktorej bude možné určiť sprievodné potreby 
týchto subjektov s cieľom stanoviť novú vidiecku politiku na ucelených základoch;

16. domnieva sa, že je potrebné posilniť správu a partnerstvo vďaka lepšej spolupráci medzi 
verejnou mocou a hospodárskymi a sociálnymi partnermi na európskej, vnútroštátnej 
a miestnej úrovni pri vymedzovaní, realizácii a kontrole uplatňovania územných 
vidieckych politík;

17. navrhuje, aby sa od programového obdobia 2014 vyvinulo úsilie o to, aby sa štrukturálne 
fondy viac zamerali na vidiecke oblasti a aby sa podporná politika v rámci druhého piliera 
SPP rozvinula nad rámec poľnohospodárstva do integrovanej politiky vidieckych oblastí; 
žiada, aby sa tak posilnila súčinnosť medzi SPP a kohéznou politikou; uznáva potrebu 
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lepšej koordinácie obidvoch oblastí politiky s cieľom podporiť súčinnosť a doplnkovosť 
medzi politikami regionálneho a vidieckeho rozvoja, čím sa umožní komplexné 
a integrované realizovanie ich cieľov; 

18. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať ucelenú dlhodobú stratégiu rozvoja vidieka s cieľom 
uľahčiť najefektívnejšie a najúčinnejšie využitie všetkých dostupných finančných 
prostriedkov;

19. žiada, aby Komisia do roku 2011 vytvorila pracovnú skupinu na vysokej úrovni ako 
súčasť  preskúmania stavu reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá by 
predložila návrhy na zabezpečenie budúcnosti vidieckeho hospodárstva a všetkých 
obyvateľov vidieckych oblastí po roku 2013.
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