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STRUČNÉ ZDŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu je posílit politiku rozvoje venkova EU a zjednodušit její realizaci tím, že 
se různé dřívější programy rozvoje venkova nahradí jedním finančním a programovým 
nástrojem, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD).

Navrhovatelka vítá návrh na posílení rozvoje venkova a je přesvědčena, že je třeba více 
uznávat roli rozvoje venkova v tom, jak přispívá k vyváženému regionálnímu rozvoji a 
regionálnímu a národnímu růstu v kontextu lisabonského procesu a göteborských závěrů. 

Je velice pozitivní, že dochází ke zjednodušování politiky rozvoje venkova díky tomu, že se 
tato politika soustřeďuje do jediné sítě financování a programování. Je však třeba zajistit, aby 
se tento proces zjednodušování týkal všech úrovní.

Realizace politiky rozvoje venkova vyžaduje dostatečné financování a jakékoliv škrty 
v navrhovaném financování rozvoje venkova budou mít negativní dopad na schopnost 
venkovských oblastí dosáhnout hospodářského růstu a takové škrty znemožní, aby tyto oblasti 
účinně přispívaly k lisabonskému procesu.

Je třeba mít na paměti, že zemědělci v EU konkurují na světovém trhu, kde někteří naši 
konkurenti nezdůrazňují při výrobě potravin dobré životní podmínky zvířat, bezpečnostní 
standardy a životní prostředí stejnou měrou jako my v EU. Proto je třeba přidělit dostatečné 
finanční prostředky pro rozvoj venkova, aby se zajistilo, že výroba potravin bude probíhat 
podle udržitelných zásad. 

Výzva ke skutečné konzultaci zainteresovaných subjektů a k jejich účasti na přípravě strategií 
a politik rozvoje venkova je vítaná.

Navrhovatelka doporučuje při vypracování strategií rozvoje venkova zaujmout pružný přístup 
na vnitrostátní  úrovni a na úrovni EU, aby se zajistilo, že místní a regionální programy budou 
moci patřičně podpořit rozvoj venkovských oblastí díky realizaci iniciativ ušitých na míru, 
které vzejdou ze skutečných  konzultací se zainteresovanými subjekty. 

Je velice povzbudivé, že návrh označuje diverzifikaci hospodářské činnosti a kvalitu života ve 
venkovských oblastech za jednu ze tří prioritních os nové politiky rozvoje venkova. Tato osa 
by mohla prokázat, že je motorem pro rozvoj v četných venkovských oblastech a že pokud 
bude správně aplikovaná, mohla by mít multiplikační efekt vedoucí k vytváření pracovních 
míst, k diverzifikaci činností, k přidané hodnotě výrobků a ke schématu rozvoje, které je 
založené na přístupu zdola . Zvláštní pozornost by se měla soustředit na vytváření sociálního 
kapitálu, zejména kapitálu mladých, protože ten bude hrát významnou roli v dlouhodobě 
udržitelném rozvoji venkovských oblastí.

Politika rozvoje venkova, společně sregionální politikou a politikou soudržnosti, musí 
napomáhat při vytváření udržitelných pracovních míst mimo zemědělství, která by se 
nacházela v rozumné vzdálenosti, kam mohou pracovníci dojíždět.

Oceňuje se, že každý program obsahuje specifickou osu LEADER k financování realizace 



PE 355.448v01-00 4/12 PA\557814CS.doc
Externí překlad

CS

strategií místního rozvoje místních akčních skupin , které jsou založené na třech tématických 
osách. 3% fond výkonnosti přidělený pro LEADER by však měl být zahrnut do minimální 
částky přidělené pro LEADER. 

Minimální rozpočtový příděl pro každou ze tří os odráží rovnováhu mezi těmito třemi osami a 
přitom ponechává dostatečnou pružnost na místní/regionální/vnitrostátní úrovni, aby bylo 
možno připravovat programy vyhovující místním/regionálním/vnitrostátním potřebám. 

Bohužel se dostatečně nebere v úvahu velký počet lidí, kteří každý rok ze zemědělství 
odcházejí a těch, kdo pracují v zemědělství na částečný úvazek. Bylo by třeba vytvořit 
patřičné příležitosti pro další vzdělávání a přeškolování, aby tito lidé mohli získat přístup 
k dalším typům zaměstnání v rámci oblasti, kde žijí. 

Dále existuje obava, že kritéria pro stanovení přírodou znevýhodněných oblastí budou nově 
definována a nebudou se při tom brát v úvahu četné další faktory, které ke znevýhodnění 
přispívají jako např. odlehlost, sociálně-ekonomické faktory, atd. 

Bylo by užitečné zvážit, zda se nemá stanovit určité přechodné období pro postupný útlum 
pomoci zemědělcům v oblastech, které již nebudou mít nárok na podporu.

Navíc by se mělo opatrně přistupovat ke grantům pro pěstování lesa, ke snižování plateb za 
zemědělské lesy a ke zkracování doby vyplácení plateb, protože to povede k nižší míře 
zalesňování, jelikož lesnictví už nebude považováno za životaschopné zemědělské podnikání. 
Bude to mít i jiné dopady, jako např. nezaměstnanost v lesnictví, a to zejména 
v zemědělských oblastech, zmizí možnosti pro zachycování uhlíku, atd. 

Je pozitivní, že kompenzační platby zemědělcům a vlastníkům/správcům lesů jsou za ušlý 
příjem a za náklady, které jsou způsobené vytvářením sítě lokalit. Nicméně je třeba, aby 
existoval oddělený finanční nástroj pro program Natura 2000. Existuje riziko, že by nebylo 
dosaženo cílů programu Natura 2000, protože by na to nebylo dostatečné financování.

Závěrem navrhovatelka navrhuje, aby i ostatní politiky Společenství byly posouzeny 
z hlediska rozvoje venkova, tj. aby bylo prověřeno, zda nejsou v rozporu s politikou rozvoje 
venkova a aby tam, kde je to vhodné, byly aktivně podpořeny cíle rozvoje venkova.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný  
výbor, aby do svého doporučení zapracoval následující pozměňovací návrhy:

Text navržený Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 10

(10) Programování rozvoje venkova by mělo 
být v souladu s prioritami Společenství 
a vnitrostátními prioritami, a mělo by 
doplňovat ostatní politiky Společenství, 
zejména zemědělskou tržní politiku, politiku 
soudržnosti a společnou rybářskou politiku.

(10) Programování rozvoje venkova by mělo 
být v souladu s prioritami Společenství 
a vnitrostátními prioritami, a mělo by 
doplňovat ostatní politiky Společenství, 
zejména zemědělskou tržní politiku, politiku 
soudržnosti, politiky sociálního začleňování 
a nediskriminace a společnou rybářskou 
politiku.

Odůvodnění

Je nutné propojit politiky rozvoje venkova s politikami Společenství v oblasti sociálního 
začleňování a nediskriminace.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 55

(55) Na podporu integrovaného a 
inovativního přístupu by pro iniciativu 
LEADER měla být do společné rezervy 
vložena 3 % příspěvků přidělených 
členským státům.

vypouští se

Odůvodnění

Koncepce, kdy se sráží taková podstatná část rozpočtu pro osu LEADER, by mohla 
znesnadnit strategická plánování pro program a mohla by podporovat programy LEADER 
v tom, aby dávaly přednost krátkodobým „snadným“ řešením na úkor strategičtějších a 

  
1 Ještě není zveřejněno v Úředním věstníku.
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udržitelnějších střednědobých a dlouhodobých iniciativ.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 66

(66) Rezervy společenství pro iniciativu 
LEADER by měly být přiděleny s ohledem 
na plnění programu. Podle toho by měla 
být stanovena kritéria pro jejich přidělení.

vypouští se

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 4
Článek 3

Fond přispívá k podpoře udržitelného
rozvoje venkova v celém  Společenství 
způsobem doplňujícím politiku podpory trhu 
a příjmů v rámci společné zemědělské 
politiky, politiky soudržnosti a společné 
rybářské politiky.

Fond přispívá k podpoře udržitelného 
rozvoje venkova v celém  Společenství 
způsobem doplňujícím politiku podpory trhu 
a příjmů v rámci společné zemědělské 
politiky, politiky soudržnosti, politik 
sociálního začleňování a nediskriminace a 
společné rybářské politiky.

Odůvodnění

Je důležité propojit politiky rozvoje venkova a politiky Společenství v oblasti sociálního 
začleňování a nediskriminace.

Pozměňovací návrh 5
Článek 6, odstavec 1, písmeno c)

c) jakýmikoli dalšími příslušnými subjekty 
zastupujícími občanskou společnost, 
nevládními organizacemi (zejména 
organizacemi zaměřenými na životní 
prostředí) a orgány odpovědnými za 
podporu rovnoprávnosti mužů a žen.

c) jakýmikoli dalšími příslušnými subjekty 
zastupujícími občanskou společnost, 
nevládními organizacemi (zejména 
organizacemi zaměřenými na životní 
prostředí) a orgány odpovědnými za 
podporu rovnoprávnosti mužů a žen nebo za 
boj proti diskriminaci podle zásad 
upravených v článku 13 Smlouvy.
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Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že se berou v úvahu všechny formy diskriminace.

Pozměňovací návrh 6
Článek 8, odstavec 1

Členské státy a Komise budou v různých 
fázích uskutečňování programu podporovat 
rovnoprávnost mužů a žen.

Členské státy a Komise budou v různých 
fázích uskutečňování programu podporovat 
rovnoprávnost mužů a žen a nediskriminaci 
podle zásad uvedených v článku 13 
Smlouvy.

Odůvodnění

Je třeba, aby politiky nediskriminace pokrývaly všechny kategorie, nejen muže a ženy.

Pozměňovací návrh 7
Článek 17, odstavec 1

1. Programy rozvoje venkova vypracují 
členské státy v těsné spolupráci s partnery 
uvedenými v článku 6.

1. Programy rozvoje venkova vypracují 
členské státy v těsné spolupráci s partnery 
uvedenými v článku 6. Každý členský stát 
vypracuje a zveřejní konzultační plán a 
následně podá zprávu o povaze a výsledcích 
konzultačního procesu.

Odůvodnění 

Je třeba, aby existoval rozsáhlý a transparentní konzultační proces.

Pozměňovací návrh 8
Článek19 písmeno c), bod iii)

iii) podpory seskupení producentů pro 
informační a reklamní akce týkající se 
výrobků v rámci programů jakosti potravin;

iii) podpory družstvům/seskupení 
producentů pro informační a reklamní akce 
týkající se výrobků v rámci programů jakosti 
potravin;
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Odůvodnění

Družstva hrají dlouhodobou a účinnou roli v regionálním rozvoji a je třeba jejich roli 
podporovat.

Pozměňovací návrh 9
Článek 34 písmeno a), bod v a) (nový)

va) podpory pro zachování vzácných 
plemen dobytka, která se nacházejí 
v konkrétních regionech.

Odůvodnění

Toto je důležité jako skutečná míra hodnoty jak z ekologické perspektivy, tak pro zachování 
druhů.

Pozměňovací návrh 10
Článek 37, odstavec 4, pododstavec 1 a) (nový)

Platby je možno ve znevýhodněných 
oblastech zvýšit o 20 % , aby se 
podpořila počáteční fáze.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, jak jsou agroenvironmentální dohody důležité pro péči o krajinu, je zcela 
zásadní, aby se pokračovalo v podpoře účasti v takových dohodách.

Pozměňovací návrh 11
Článek 49, písmeno a), bod iv a) (nový)

iva) podporu pro větší účast žen ve 
venkovském hospodářství;

Odůvodnění

Ženy hrají životně důležitou roli v diverzifikaci venkovského hospodářství, ale často se 
potýkají se specifickými problémy, jako je omezený přístup ke kapitálu. Tento pozměňovací 
návrh umožňuje poskytovat podporu takovým opatřením, která tyto překážky odstraní.

Pozměňovací návrh 12
Článek 49, písmeno a), bod iv b) (nový)
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ivb) podporu pro rozvoj informační 
společnosti.

Odůvodnění

Informační společnost má zásadní význam pro diverzifikaci venkovského hospodářství, ale 
mnohé venkovské oblasti nemají přístup k širokopásmovým nebo satelitním komunikacím, atd. 
Toto nařízení by mohlo pomoci překlenout digitální propast a pomoci venkovským oblastem, 
aby se staly přitažlivější pro nové podniky a stávajícím podnikům pomoci v získávání nových 
trhů, což napomůže zajistit jejich životaschopnost.

Pozměňovací návrh 13
Článek 49 písmeno b), bod i)

i) základní služby pro hospodářství a 
obyvatelstvo venkova,

i) základní služby pro hospodářství a 
obyvatelstvo venkova, včetně dopravy a 
infrastruktury venkova, jako jsou silnice, 
dodávka vody, likvidace odpadů a dodávky 
energií, které je třeba podporovat,

Odůvodnění 

Doprava v řídce osídlených venkovských oblastech je základní služba a musí být dotována 
v kterémkoliv programu rozvoje venkova.

Bez konkurenceschopné infrastruktury nemůže existovat vyvážený regionální rozvoj a rozvoj 
venkova.

Pozměňovací návrh 14
Článek 52 písmeno c a) (nové)

ca) specifické odborné vzdělávání pro 
sektor turistiky v takových oblastech jako je 
služba zákazníkům a rozvoj produktů.

Odůvodnění

Venkovské oblasti mohou nabídnout přírodní dědictví a jiné zajímavosti. Nicméně schopnost 
místního turistického průmyslu využít těchto zajímavostí udržitelným způsobem a poskytnout 
turistům vysoce kvalitní zážitky je často oslabena špatnými službami a/nebo nedostatečným 
vývojem produktů. Článek 56 se sice zmiňuje o „odborném vzdělávání”, ale je velice důležité, 
aby specifická zmínka o vzdělávání byla také u opatření ve prospěch turistiky.

Pozměňovací návrh 15
Článek 58
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Opatření uvedená v článku 49 se uplatňují 
přednostně prostřednictvím strategií 
místního rozvoje.

Opatření uvedená v článku 49 se uplatňují 
přednostně prostřednictvím strategií 
místního rozvoje za aktivního zapojení 
místních úřadů.

Odůvodnění

Zajištění aktivního zapojení místních úřadů do EAFRD zajistí komplexnější a soudržnější 
přístup k rozvoji mnoha venkovských oblastí. 

Pozměňovací návrh 16
Článek 66

Pro uskutečňování osy priority LEADER je 
vyhrazena alespoň částka ve výši 7 % 
celkového příspěvku fondu.

Pro uskutečňování osy priority LEADER je 
vyhrazena alespoň částka ve výši 10 % 
celkového příspěvku fondu.

Odůvodnění

Poskytnutí zvýšeného financování o 3 % pro „nejlepší” programy typu LEADER nebude 
přínosné, protože to může podporovat krátkodobé programy a „rychlá” řešení za účelem 
získání navýšeného financování namísto integrovaného strategického přístupu k rozvoji 
venkova. 

Pozměňovací návrh 17
Článek 67 odstavec 2, pododstavec 1

2. Z iniciativy členského státu může fond 
pro každý program rozvoje venkova 
financovat přípravu, řízení, monitorování, 
hodnocení a informační a kontrolní činnosti 
týkající se  pomoci poskytované z programu.

2. Z iniciativy členského státu může fond 
pro každý program rozvoje venkova 
financovat přípravu, řízení, monitorování, 
hodnocení a informační a kontrolní činnosti 
týkající se  pomoci poskytované z programu 
a podporovat účast členů partnerství, která 
jsou jeho součástí, zejména občanské 
společnosti a nevládních organizací.

Odůvodnění

Je třeba zajistit účast občanské společnosti a nevládních organizací ve fungování těchto 
fondů.

Pozměňovací návrh 18
Článek 68, odstavec 1

Evropská síť pro rozvoj venkova pro spojení 
národních sítí, organizací a správních orgánů 

Evropská síť pro rozvoj venkova pro spojení 
národních sítí, organizací a správních orgánů 



PA\557814CS.doc 11/12 PE 355.448v01-00
Externí překlad

CS

činných v oblasti rozvoje venkova do sítě na 
úrovni Společenství se zavádí podle čl. 67 
odst. 1

činných v oblasti rozvoje venkova do sítě na 
úrovni Společenství se zavádí bez prodlení 
podle čl. 67 odst. 1

Odůvodnění

Nesmí se opakovat zpoždění, k nimž došlo v posledním programovacím období při vytváření 
mnohých národních sítí LEADER, LEADER + a LEADER II.

Pozměňovací návrh 19
Článek 69, odstavec 1

1. Každý členský stát zřídí národní 
venkovskou síť shromažďující všechny 
organizace a správní orgány účastnící se 
rozvoje venkova.

1. Každý členský stát zřídí bez prodlení
národní venkovskou síť shromažďující 
všechny organizace a správní orgány 
účastnící se rozvoje venkova.

Odůvodnění

Nesmí se opakovat zpoždění při vytváření mnoha národních sítí.

Pozměňovací návrh 20
Článek 77, odstavec 1, bod a)

a) zajistit, aby operace byly vybírányk 
financování v souladu s kritérii použitelnými 
pro program rozvoje venkova a vyhovovaly 
po celé období svého provádění platným 
pravidlům Společenství i vnitrostátním 
pravidlům a politikám Společenství;

a) zajistit, aby operace byly vybírányk 
financování v souladu s kritérii použitelnými 
pro program rozvoje venkova a vyhovovaly 
po celé období svého provádění platným 
pravidlům Společenství i vnitrostátním 
pravidlům a politikám Společenství; tato 
platná pravidla Společenství a vnitrostátní 
pravidla by neměla být přehnaně přísná a 
měla by být povolena flexibilita, která 
neporušuje  pokyny EU;

Odůvodnění

Nedostatek flexibility může zhatit cenné projekty.

Pozměňovací návrh 21
Článek 81, odstavec 1, pododstavec 3 a) (nový)

Je třeba vyvinou veškeré úsilí a 
v dokumentaci vždy používat jednoduchý a 
jasný jazyk, aby bylo zajištěno, že všichni, 
kdo jsou zapojeni do monitorovacího 
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procesu, k němu mohou účinně přispět.

Odůvodnění

To zajistí účinnější účast a lepší schopnost přispívat k tomuto procesu ve funkci  členovů 
monitorovacích výborů.

Pozměňovací návrh 22
Článek 92

Rezerva Společenství pro prioritní osu 
LEADER
1.Částka přidělená rezervě uvedená v čl. 70 
odst. 2 se použije na podporu 
uskutečňování iniciativy LEADER 
v programech.
2. Uskutečňování iniciativy LEADER se 
hodnotí na základě objektivních kritérií 
včetně:
(a) priority přiřazené iniciativě LEADER,
(b) územního pokrytí iniciativy LEADER,
(c) stádia  dosaženého při uskutečňování 
prioritní osy LEADER,
(d) působení na soukromý kapitál,
(e) výsledků střednědobých hodnocení.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje vytvoření rezervního fondu LEADER.


