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Reforma štrukturálnej politiky v rokoch 2007 – 2013 priniesla zmeny v opatreniach na 
financovanie a v základe pre prideľovanie podpory v rámci tejto politiky.

Jednou z dôležitých zmien bolo vytvorenie nového Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) spojeného so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP).

Pokiaľ finančný výhľad na roky 2000 – 2006 spojil financovanie rozvoja vidieka so 
štrukturálnymi fondmi a politikou súdržnosti, pričom ju oddelil od financovania SPP, podľa 
nového finančného rámca na roky 2007 – 2013 je EPFRV súčasťou prideľovania finančných 
prostriedkov spojených s SPP a bol preto od politiky súdržnosti oddelený.

Cieľom zákonodarcov pri oddelení EPFRV od ostatných štrukturálnych fondov a pri jeho 
spojení s SPP bolo uľahčiť využívanie takéhoto druhu financovania a zjednodušiť voľbu 
integrovaného prístupu vo vidieckych oblastiach.

Kľúčom k úspechu týchto zmien však bola vhodná koordinácia pomoci v rámci rôznych 
fondov, najmä Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), Kohézneho fondu (KF) 
a Európskeho sociálneho fondu (ESF) a ich vzájomné dopĺňanie sa.

Po zavedení týchto zmien je otázne, či toto oddelenie skutočne viedlo k efektívnejšiemu 
využívaniu dostupného financovania.

Spojenie spoločnej poľnohospodárskej politiky s financovaním rozvoja vidieka sa len zdá byť 
zjednodušením rozpočtových opatrení. V skutočnosti znamená oddelenie 
nepoľnohospodárskeho financovania  od rámca politiky súdržnosti a širšej perspektívy 
regionálneho rozvoja a následne buď duplicitu niektorých cieľov, alebo ich vynechanie 
v oboch oblastiach.

Existuje preto riziko, že s ohľadom na súčasné rozpočtové obmedzenia sa finančné 
prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci EFRR, vo veľkej miere použijú na podporu 
hospodárskej konkurencieschopnosti vo väčších mestských strediskách alebo 
najdynamickejších regiónoch, pričom financovanie EPFRV sa zameria na zlepšenie 
konkurencieschopnosti v poľnohospodárstve.

V takejto situácii by výdavky na podporu nepoľnohospodárskych činností a rozvoj MSP 
vo vidieckych oblastiach patrili medzi oba fondy a nepokrýval by ich ani jeden.

Mohlo by dôjsť aj ku zníženiu financovania základných verejných služieb a investícii do 
infraštruktúry vo vidieckych oblastiach, na ktoré ma prispievať aj Kohézny fond.

V tomto kontexte je osobitne dôležité vypracovať transparentnú, dlhodobú stratégiu pre 
rozvoj vidieka na národnej a regionálnej úrovni, aby bolo možné jasne stanoviť priority 
a ciele rozvoja vidieka a prispôsobiť im rôzne finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii.

Spojenie druhého piliera s opatreniami politiky súdržnosti by si však vyžadovalo úzku 
koordináciu činností na národnej úrovni.

Je tiež potrebné preskúmať ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na rozvoj, ako aj prostriedky 
financovania rozvoja vidieka.
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1. Je ešte potrebné presne stanoviť, čo tvorí vidiecku oblasť. Znamená to, že ak sa hovorí
o rozvoji vidieka, je dôležité vedieť, ako sú vidiecke oblasti z hľadiska ich charakteru
a rozvojových cieľov definované.

Tradične sa vidiecke oblasti od mestských oblastí odlišujú ich nižšou hustotou
obyvateľstva, rôznou štruktúrou zamestnanosti, nižšou úrovňou príjmov a horším
prístupom k verejným statkom. Z hľadiska územnej súdržnosti by nižšia hustota
obyvateľstva nemala byť rozhodujúcim faktorom.

Jedným z rozvojových cieľov únie je modernizácia sociálnych štruktúr vrátane štruktúr 
zamestnania. Územnú súdržnosť je preto možné zvýšiť spojením štruktúr zamestnania v
vidieckych a mestských oblastiach. Úroveň príjmov a prístup verejným statkom preto 
zostáva najväčšou výzvou pre územnú súdržnosť najúčinnejšie ich možno 
zdokonaliť podporou nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych spoločenstvách.
Opatrenia na rozvoj vidieka by sa však nemali financovať na úkor zdrojov 
určených na priame platby poľnohospodárom.

2. V niekoľkých nasledujúcich rokoch by malo prísť k podstatným zmenám v spoločnej
poľnohospodárskej politike Európskej únie. Prvou príležitosťou na zmeny by mohlo byť
hodnotenie stavu SPP. V predchádzajúcich diskusiách o štruktúre SPP prevládal názor, že
toto financovanie posilňuje diverzifikáciu hospodárstva EÚ, ale nezvyšuje jeho
konkurencieschopnosť. Podľa súčasnej finančnej politiky Únie je tento názor čiastočne
opodstatnený, skutočne to však závisí od toho, akým spôsobom sa využíva
financovanie Únie. Najmä ciele politiky rozvoja vidieka nemusia byť v protiklade
s lisabonskými cieľmi, ak sa tento rozvoj bude zakladať na uplatňovaní mechanizmu
relatívnej konkurencieschopnosti (lepšej efektívnosti nákladov), najmä pri miestom
spracúvaní potravín a rozvoji infraštruktúry a služieb, akými sú cestovný ruch,
vzdelávanie a ochrana životného prostredia.

3. Pokiaľ ide o EPFRV, na roky 2007 – 2013 boli stanovené tieto priority: 1. Zlepšenie
konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 2. Zlepšenie
životného prostredia a vidieka. 3. Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach
a podpora diverzifikácie. 4. Budovanie miestnych kapacít pre zamestnanosť
a diverzifikáciu (LEADER).  Je však otázne, či má druhý pilier SPP zostať
„politicky správnym“ mechanizmom priamej podpory poľnohospodárstva. Malo by
financovanie tiež smerovať príjemcom mimo oblasti poľnohospodárstva
a príjemcom, ktorí sa napriek tomu, že zostávajú vo vidieckych oblastiach,
preorientujú z poľnohospodárstva na inú profesijnú oblasť? Neznamenalo by
zachovanie rozvoja vidieka v rámci SPP odopretie predchádzajúcich spôsobov
financovania Únie farmárom?

4. Jedným zo základných zdrojov problémov pri rokovaniach o SPP bude úroveň priamych
platieb pre odvetvie poľnohospodárstva (prvý pilier) a úroveň vnútroštátneho
spolufinancovania s ohľadom na úsilie zachovať charakter Spoločenstva SPP. Mal by sa
zvážiť návrh Komisie na zníženie priamych platieb veľkým poľnohospodárskym
podnikom a zvýšením sadzby modulácie posilniť druhý pilier SPP, t. j. rozvoj vidieka.

5. Ťažkosti s uplatňovaním politiky rozvoja vidieka sú výsledkom oddelenia odvetvových 
politík od politiky územnej súdržnosti a oddelenia hospodárskych a sociálnych aspektov 
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oboch politík. Táto skutočnosť vysvetľuje očividný dôraz na rozdelenie povinností 
a nie na koordináciu činností. Cieľom koordinácie by však malo byť zabezpečenie 
kombinovaného prístupu k využívaniu financovania. V jednotlivých členských štátoch 
existuje niekoľko vzorov koordinácie činností v súvislosti s pridelením financií na 
opatrenia na rozvoj vidieka. Nemožno tvrdiť, že riešenie niektorej krajiny by malo byť 
vzorom pre ostatné krajiny. Zdá sa, že rozhodujúcou v zmysle zabezpečenia úspechu by 
bola skôr politická vôľa, a nie to alebo ono organizačné opatrenie.
Vhodným riešením by teda mohlo byť uplatnenie otvoreného spôsobu koordinácie 
tohto aspektu spolupráce na úrovni Únie.

Je však potrebné vyjasniť, že politika rozvoja vidieka má obrovský vplyv na územnú 
súdržnosť. Z tohto dôvodu sa zdá byť oddelenie opatrení pre rozvoj vidieka od politiky 
súdržnosti a regionálneho rozvoja neodôvodnené. Táto politika môže lepšie ako SPP pomôcť 
s nepoľnohospodárskymi aspektmi rozvoja vidieka, napr. preškolením ľudí na prácu 
v produktívnejších oblastiach hospodárstva.
Začlenenie politiky rozvoja vidieka do politiky súdržnosti a regionálneho rozvoja je však 
možné, len ak budú rozvoju vidieka pridelené dostatočné finančné prostriedky a tieto 
prostriedky sa budú využívať v súlade s prioritami stanovenými pre vidiecke oblasti.


	728007sk.doc

