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Reforma strukturální politiky pro období 2007–2013 s sebou přinesla změnu opatření 
týkajících se financování a základu pro přidělování pomoci v rámci této politiky.

Jednou z významných změn bylo zřízení nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) propojeného se společnou zemědělskou politikou (SZP).

Zatímco finanční výhled na období 2000–2006 začlenil financování rozvoje venkova do 
strukturálních fondů a politiky soudržnosti a oddělil jej od financování SZP, tvoří EZFRV 
podle nového finančního rámce na období 2007–2013 součást příspěvků spojených se SZP,
a byl tudíž vyňat z politiky soudržnosti.

Cílem zákonodárců při vynětí EZFRV z ostatních strukturálních fondů a jeho propojení se 
SZP bylo umožnit použití tohoto druhu financování a usnadnit přijetí integrovaného přístupu 
ve venkovských oblastech.

Klíčem k úspěchu těchto změn však byla vhodná koordinace pomoci z různých fondů, 
zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti (FS) 
a Evropského sociálního fondu (ESF) a jejich doplňkovost.

Po zavedení těchto změn vyvstává otázka, zda toto vynětí skutečně vedlo k účinnějšímu 
využívání dostupných prostředků.

Propojení společné zemědělské politiky s financováním rozvoje venkova povede při 
sestavování rozpočtu jen zdánlivě ke zjednodušení. Ve skutečnosti to znamená vynětí 
nezemědělského financování z rámce politiky soudržnosti a širší perspektivy 
regionálního rozvoje, a v důsledku toho buď zdvojení některých stanovených cílů (např. 
ochrany životního prostředí a vzdělávání), nebo jejich opomíjení v obou oblastech.

Proto zde existuje riziko, že s ohledem na stávající rozpočtová omezení budou finanční 
prostředky z EFRR použity ve velké míře na podporu hospodářské konkurenceschopnosti ve 
větších městských oblastech nebo nejdynamičtějších regionech, zatímco financování 
z EZFRV se zaměří na zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělství.

V této situaci by se vynakládání prostředků na podporu nezemědělských činností a rozvoj 
malých a středních podniků ve venkovských oblastech dostalo mimo rámec obou fondů 
a nespadalo do žádného z nich.

Mohlo by také dojít k nedostatku finančních prostředků určených na zajištění základních 
veřejných služeb a investic do infrastruktury ve venkovských oblastech, k jejichž financování 
je Fond soudržnosti rovněž určen.

V této souvislosti nabývá na významu nutnost vypracování transparentní dlouhodobé strategie 
rozvoje venkova na celostátní a regionální úrovni, aby bylo možné jasně vymezit priority 
a cíle rozvoje venkova a přizpůsobit je různým dostupným zdrojům financování.

Propojení druhého pilíře s opatřeními politiky soudržnosti by však vyžadovalo úzkou 
koordinaci činností na vnitrostátní úrovni.

Navíc je třeba zkoumat další faktory, které ovlivňují rozvoj a prostředky určené na 
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financování rozvoje venkova.

1. Je třeba ještě přesněji vymezit, co se rozumí venkovskou oblastí. To znamená, že pokud 
mluvíme o rozvoji venkova, je nezbytné, abychom měli na paměti to, jak lze vymezit 
venkovské oblasti z hlediska jejich vlastností a cílů rozvoje.

Tradičně se venkovské oblasti liší od městských oblastí tím, že mají nižší hustotu 
obyvatelstva, odlišnou strukturu zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a horší přístup 
k veřejným statkům. Z hlediska územní soudržnosti by neměla být nižší hustota 
obyvatelstva rozhodujícím hlediskem.

Jedním z rozvojových cílů Unie je zmodernizovat sociální struktury, včetně struktur 
zaměstnanosti. Je proto možné posílit územní soudržnost vyrovnáním struktury 
zaměstnanosti ve venkovských a městských oblastech. Úroveň příjmů a přístup 
k veřejným statkům proto zůstává největší výzvou územní soudržnosti a nejúčinněji 
je lze zlepšit podporou nezemědělských činností ve venkovských oblastech. Opatření 
pro rozvoj venkova by však neměla odčerpávat zdroje určené na přímé platby 
zemědělcům.

2. V několika příštích letech lze očekávat podstatné změny ve společné zemědělské politice 
Evropské unie. První příležitostí k uskutečnění změn by měla být kontrola stavu SZP. 
V předchozích sporech o strukturu SZP převažovalo mínění, že toto financování posiluje 
rozmanitost hospodářství EU, ale zároveň nepřispívá k podpoře jeho 
konkurenceschopnosti. Podle současné finanční politiky Unie je tento názor částečně 
oprávněný, ale ve skutečnosti záleží na tom, jak jsou vynakládány prostředky Unie. 
Zejména cíle politiky rozvoje venkova nesmějí být v rozporu s lisabonskými cíli, pokud 
je tento rozvoj založen na uplatňování mechanismu relativní konkurenceschopnosti (vyšší 
efektivnost nákladů), zejména při zpracovávání místních potravin a rozvoji infrastruktury 
a služeb, jakými jsou cestovní ruch, vzdělávání a ochrana životního prostředí.

3. Pokud jde o EZFRV, byly pro období 2007–2013 stanoveny níže uvedené priority: 
1. Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví zemědělství a lesnictví. 2. Zlepšení životního 
prostředí a krajiny. 3. Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a podpora 
rozmanitosti. 4. Vytváření místních kapacit zaměstnanosti a rozmanitosti (LEADER). 
Existuje zde však problém, zda má zůstat druhý pilíř SZP „politicky korektním“ 
mechanismem pro nepřímou podporu zemědělství. Mělo by být ve venkovských 
oblastech financování zaměřeno také na příjemce mimo odvětví zemědělství a na 
příjemce, kteří se, ačkoliv zůstávají ve venkovských oblastech, přesunují ze 
zemědělství do jiných profesních odvětví? Nevedlo by udržování rozvoje venkova 
v rámci SZP k tomu, že zemědělci budou připraveni o předchozí metody 
financování ze strany Unie?

4. Jedním z hlavních zdrojů rozporů v rámci diskusí o SZP bude s ohledem na úsilí 
o zachování povahy SZP jako politiky Společenství míra přímých plateb do zemědělství 
(první pilíř) a míra finančních příspěvků ze strany členských států. V úvahu by měl být 
vzat návrh Komise na snížení přímých plateb určených pro velká hospodářství a na 
posílení druhého pilíře SZP, tj. rozvoje venkova, tím, že se zvýší míra odlišení.

5. Obtíže při provádění politiky rozvoje venkova jsou způsobeny vynětím odvětvových 
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politik z politiky územní soudržnosti a oddělením hospodářských a sociálních hledisek 
obou politik. To vysvětluje tak očividný důraz na rozdělení odpovědnosti, a nikoliv na 
koordinaci činností. Cílem koordinace by však správně mělo být zajištění 
kombinovaného přístupu při vynakládání finančních prostředků. V jednotlivých 
členských státech existuje několik vzorů koordinace činností týkajících se přidělování 
prostředků na opatření pro rozvoj venkova. Je těžké požadovat, aby řešení přijaté určitou 
zemí sloužilo jako vzor pro jiné země. Ukazuje se, že pro dosažení úspěchu může mít 
větší váhu politická vůle než tato či jiná organizační úprava.
Vhodným řešením by proto mohlo být použití otevřené metody koordinace této 
stránky spolupráce na úrovni Unie.

Je však třeba jasně říci, že politika rozvoje venkova má obrovský vliv na územní soudržnost. 
Z tohoto důvodu se zdá, že není možné ospravedlnit oddělení opatření pro rozvoj venkova od 
politiky soudržnosti a politiky regionálního rozvoje. Tato politika je lépe než SZP schopná 
napomoci nezemědělskému rozvoji venkova, například rekvalifikovat lidi pro práci 
v produktivnějších hospodářských odvětvích.
Začlenění politiky rozvoje venkova do politiky soudržnosti a politiky regionálního rozvoje je 
však možné pouze za podmínky, že rozvoj venkova bude dostatečně financován a že tyto 
finanční prostředky budou použity v souladu s prioritami stanovenými pro venkovské oblasti.
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