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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

This proposal aims at reinforcing the EU’s rural development policy and simplifying its 
implementation by replacing the former variety of rural development programmes by one 
funding and programming instrument, the European Agriculture Rural Development Fund 
(EARDF).

The draftswoman welcomes the proposal to strengthen Rural Development and believes that 
greater recognition must be given to the role of Rural Development in contributing to 
balanced regional development and regional and national growth in the context of the Lisbon 
process and the Goteborg conclusions.

The move to simplification of the Rural Development policy by bringing it under a single 
funding and programming network is very positive. However, it must be ensured that the 
simplification process should apply at all levels.

The implementation of the Rural Development policy needs adequate funding and any cut in 
the proposed funding for Rural Development will impact negatively on the ability of rural 
areas to achieve economic growth thereby preventing these areas from effectively 
contributing to the Lisbon Process.

It should be kept in mind that E.U farmers compete on the world market where some of our 
competitors do not place the same emphasis on animal welfare, safety standards and the 
environment in the production of food as we do in the E.U. Therefore, adequate funding must 
be allocated to rural development in order to ensure that food production will be carried out 
according to sustainable principles.

The call for genuine stakeholder consultation and participation in the preparation of Rural 
Development strategies and policies is welcome.

The draftswoman recommends a flexible approach at National and EU level in the drawing up 
of Rural Development strategies in order to ensure that local and regional programmes can 
adequately promote the development of rural areas using tailor made initiatives which have 
emerged from genuine stakeholder consultation.

It is very encouraging that the proposal designates the Diversification of the Rural Economy 
and Quality of life in Rural Areas as one of the 3 priority axes of the new Rural Development 
policy. This axis could prove to be a motor for development in many rural areas and if 
implemented correctly could have a multiplier effect leading to job creation, diversification of 
activities, added value to products and a template of development based on the bottom up 
approach. Particular attention should be focused on the generation of Social Capital in 
particular youth capital as this will play a significant role in the long term sustainable 
development of rural areas.

Rural Development policy must assist the creation of sustainable off-farm jobs located within 
a reasonable commuting distance from the homes of workers in conjunction with Regional 
and Cohesion policies.
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It is appreciated that each programme contains a specific LEADER axis to finance the 
implementation of the local development strategies of local development groups built on the 3 
thematic axes. However, the 3% performance fund allocated to LEADER should be 
incorporated into the minimum allocation for LEADER.

The minimum budgetary allocation for each of the 3 axes is reflecting a balance between the 
three axes, yet allowing sufficient flexibility at Local /Regional/National level to devise 
programmes suited to Local/Regional/National needs.

Unfortunately, sufficient account is not taken of the very many people who leave farming 
each year or those who are engaged in part-time farming. Appropriate training and retraining 
opportunities should be put in place to allow these people to access other types of 
employment within their local areas.

Furthermore, there is concern that the criteria for designation of Natural Handicapped areas 
will be redefined without taking into account many other factors which contribute to 
disadvantage e.g. peripheral location, socio-economic factors etc.

It would be helpful to consider establishing a transition period for phasing out aid to farmers 
in areas which will no longer be eligible for support.

In addition, grants for planting forestry, the reduction of farm forest premia and the reduction 
of the premium time span should be handled with caution since this will lead to a drop in 
afforestation as forestry will no longer be seen as a viable farm enterprise. This will also have 
other implications e.g., unemployment in the forestry industry will result - this will be 
particularly severe in rural areas, opportunities for carbon sequestration will be lost, etc.

It is positive that compensatory payments to farmers and forest owners/mangers are made for 
income forgone and cost incurred due to the implementation of site network. Nevertheless, a 
separate funding instrument is necessary for Natura 2000.  There is a risk that the objectives 
of Natura 2000 may not be attained due to inadequate funding.

Finally, the draftswoman suggests that other community policies should be “rural proofed” 
i.e. verification that they do not conflict with rural development policy, and indeed where 
appropriate actively promote rural development objectives.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 10

(10) programovanie rozvoja vidieka by malo 
byť v súlade s národnými prioritami a 
prioritami Spoločenstva a dopĺňať ďalšie 
politiky Spoločenstva, najmä politiku 
poľnohospodárskeho trhu, politiku 
súdržnosti a spoločnú politiku rybolovu.

(10) programovanie rozvoja vidieka by malo 
byť v súlade s národnými prioritami a 
prioritami Spoločenstva a dopĺňať ďalšie 
politiky Spoločenstva, najmä politiku 
poľnohospodárskeho trhu, politiku 
súdržnosti, politiky v oblasti sociálneho 
začleňovania a nediskriminácie a spoločnú 
politiku rybolovu.

Odôvodnenie

There is a need to link Rural Development policies to Community Policies in the area of 
social inclusion and non-discrimination.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 55

(55) na podporu integrovaného a 
inovatívneho prístupu 3 % dotácií určených 
členským štátom by sa malo prideliť ako 
rezerva Spoločenstva na koncepciu 
iniciatívy LEADER.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The concept of withholding such a substantial part of the budget for the LEADER axis could 
make strategic planning for the programme more difficult and could encourage LEADER 
programmes to give priority to short term “quick fix” solutions at the expense of more 
strategic and sustainable medium and long- term initiatives.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 66

(66) rezerva Spoločenstva na koncepciu 
iniciatívy LEADER by sa mala prideliť 
vzhľadom na plnenie programov v tejto 
súvislosti. Na základe toho by sa mali 
ustanoviť kritériá na jej pridelenie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Same as for Amendment 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3

Fond prispieva k podpore trvalo 
udržateľného rozvoja vidieka 
prostredníctvom Spoločenstva doplnkovým 
spôsobom k trhovej politike a politike 
podpory príjmov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, politike 
súdržnosti a spoločnej politike rybolovu.

Fond prispieva k podpore trvalo 
udržateľného rozvoja vidieka 
prostredníctvom Spoločenstva doplnkovým 
spôsobom k trhovej politike a politike 
podpory príjmov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, politike 
súdržnosti,  politikám v oblasti sociálneho 
začleňovania a nediskriminácie a spoločnej 
politike rybolovu.

Odôvodnenie

It is important to link Rural Development policies to Community Policies in the area of social 
inclusion and non-discrimination.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 6 odsek 1 bod (c)

c) každou inou príslušnou inštitúciou 
reprezentujúcou občiansku spoločnosť, 
mimovládnymi (hlavne environmentálnymi) 
organizáciami a inštitúciami zodpovednými 
za presadzovanie rovnosti medzi mužmi a 
ženami.

c) každou inou príslušnou inštitúciou 
reprezentujúcou občiansku spoločnosť, 
mimovládnymi (hlavne environmentálnymi) 
organizáciami a inštitúciami zodpovednými 
za presadzovanie rovnosti medzi mužmi a 
ženami alebo za boj proti diskriminácii na 
základe zásad opísaných v článku 13 
Zmluvy.
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Odôvodnenie

To ensure that all forms of discrimination are taken into account.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 8 odsek 1

Členské štáty a Komisia presadzujú rovnosť 
medzi mužmi a ženami v každom z rôznych 
štádií implementácie programu.

Členské štáty a Komisia presadzujú rovnosť 
medzi mužmi a ženami a nediskrimináciu 
na základe zásad uvedených v článku 13 
Zmluvy v každom z rôznych štádií 
implementácie programu.

Odôvodnenie

The need for non-discrimination policies to cover all categories not just gender.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 17 odsek 1

1. Členský štát stanoví programy rozvoja 
vidieka na základe úzkej spolupráce s 
partnermi uvedenými v článku 6.

1. Členský štát stanoví programy rozvoja 
vidieka na základe úzkej spolupráce s 
partnermi uvedenými v článku 6. Každý 
členský štát vypracuje a uverejní 
konzultačný plán a následne predloží 
správu o charaktere a výsledkoch procesu 
konzultácií.

Odôvodnenie

There should be an extensive and transparent process of consultation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 19 bod (c) bod (iii)

iii) podporovania organizácií výrobcov v 
prípade informačných a propagačných 
aktivít na výrobky podľa systémov kvality 
potravín;

iii) podporovania družstiev/organizácií 
výrobcov v prípade informačných a 
propagačných aktivít na výrobky podľa 
systémov kvality potravín;

Odôvodnenie

Co-operatives have a long and effective role in regional development and should have their 
role supported.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 34 bod (a) bod (v a) (nový)

va) podpory zachovania vzácnych plemien 
dobytka, ktoré sa nachádzajú v 
konkrétnych regiónoch.

Odôvodnenie

This is important as an intrinsic measure of value both from the environmental perspective 
and preservation of the species.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 37 odsek 4 pododsek 1a (nový)

Platby je možné v znevýhodnených 
oblastiach zvýšiť o 20% za účelom 
podpory rozvoja.

Odôvodnenie

Given the importance of agri-environmental agreements for stewardship of the countryside, it 
is essential to continue encouraging participation in such agreements.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 49 bod a bod (iv a) (nový)

iva) podpora väčšieho zapojenia žien do 
vidieckeho hospodárstva;

Odôvodnenie

Women play a vital role in the diversification of the rural economy, but, often encounter 
specific problems such as limited access to capital.  This amendment allows support for 
measures to remove these obstacles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 49 bod a bod (iv b) (nový)

ivb) podpora rozvoja informačnej 
spoločnosti
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Odôvodnenie

The information society is crucial for the diversification of the rural economy but many rural 
areas do not have access to broadband, satellite communications etc.  This regulation could 
help bridge the digital gap and help to make rural areas more attractive to new businesses 
and allow existing businesses tap into new markets thus helping to ensure their viability

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 49 bod (b) bod (i)

i) základné služby pre hospodárstvo a 
vidiecke obyvateľstvo,

i) základné služby pre hospodárstvo a 
vidiecke obyvateľstvo vrátane vidieckej 
dopravy a infraštruktúry, ako sú cesty, 
zásobovanie vodou, odstraňovanie odpadov 
a systémy dodávky energie, ktoré je 
potrebné podporovať,

Odôvodnenie

Rural transport in sparsely populated areas is an essential service and has to be subsidised 
within any rural development programme.

Without competitive infrastructure there cannot be balanced regional and rural development.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 52 bod (c a) (nový)

ca) špecifické odborné vzdelávanie pre 
sektor cestovného ruchu v oblastiach ako je 
služba zákazníkom a vývoj produktov.

Odôvodnenie

Rural areas can offer natural heritage and other attractions.  However, the ability of the local 
tourism industry to use these attractions in a sustainable way and to provide the tourist with a 
high quality experience is often hampered by poor service delivery and/or inappropriate 
product development.  While Article 56 may make reference to “vocational training” it is 
essential that specific reference to training is made under the tourism measure.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 58

Opatrenia uvedené v článku 49 sa vykonajú 
prednostne cez stratégie miestneho rozvoja.

Opatrenia uvedené v článku 49 sa vykonajú 
prednostne cez stratégie miestneho rozvoja 
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za aktívnej účasti miestnych úradov.

Odôvodnenie

Ensuring active involvement of local authorities in the EAFRD will provide for a more 
comprehensive and coherent approach to the development of many rural areas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 66

Na vykonávanie prioritnej línie iniciatívy 
LEADER sa musí vyčleniť aspoň 7 % z 
celkového príspevku fondu.

Na vykonávanie prioritnej línie iniciatívy 
LEADER sa musí vyčleniť aspoň 10 % z 
celkového príspevku fondu.

Odôvodnenie

Awarding an increase of 3% funding to “best performing“  LEADER-type programmes will 
not be beneficial because it may encourage short term programmes and “quick fix” solutions 
in order to access increased funding rather than an integrated strategic approach to Rural 
Development.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 67 odsek 2 pododsek 1

2. Z iniciatívy členských štátov v prípade 
každého programu rozvoja vidieka môže 
fond financovať aktivity na prípravu, 
riadenie, monitorovanie, hodnotenie, 
informovanie a kontrolu programu pomoci.

2. Z iniciatívy členských štátov v prípade 
každého programu rozvoja vidieka môže 
fond financovať aktivity na prípravu, 
riadenie, monitorovanie, hodnotenie, 
informovanie a kontrolu programu pomoci a
podporovať účasť členov partnerstva, 
najmä občiansku spoločnosť a mimovládne 
organizácie.

Odôvodnenie

There is a need to ensure the participation of civil society and non-governmental 
organisations in the operation of these funds.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 68 odsek 1

Na účely spojenia do siete národných sietí, 
organizácií a správ činných v oblasti rozvoja 
vidieka na úrovni Spoločenstva sa zriadi 

Na účely spojenia do siete národných sietí, 
organizácií a správ činných v oblasti rozvoja 
vidieka na úrovni Spoločenstva sa 
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Európska sieť pre rozvoj vidieka v súlade s 
článkom 67, odsek 1.

bezodkladne zriadi Európska sieť pre rozvoj 
vidieka v súlade s článkom 67, odsek 1.

Odôvodnenie

There must not be a repeat of the delays in the last programming period  in setting up many of 
the national LEADER networks, LEADER + and LEADER II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 69 odsek 1

1. Každý členský štát zriadi národnú 
vidiecku sieť, ktorá sústreďuje všetky 
organizácie a správy zapojené do rozvoja 
vidieka.

1. Každý členský štát bezodkladne zriadi 
národnú vidiecku sieť, ktorá sústreďuje 
všetky organizácie a správy zapojené do 
rozvoja vidieka.

Odôvodnenie

There must not be a repeat of the delays in setting up many of the national networks.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 77 odsek 1 bod (a)

a) zabezpečenie, aby sa operácie vyberali na 
financovanie v súlade s platnými kritériami 
na program rozvoja vidieka a aby 
zodpovedali počas celého obdobia ich 
realizácie platným pravidlám Spoločenstva a 
národným pravidlám a politikám 
Spoločenstva;

a) zabezpečenie, aby  sa operácie vyberali na 
financovanie v súlade splatnými kritériami 
na program rozvoja vidieka a aby 
zodpovedali počas celého obdobia ich 
realizácie platným pravidlám Spoločenstva a 
národným pravidlám a politikám 
Spoločenstva; tieto platné pravidlá 
Spoločenstva a národné pravidlá by nemali 
byť príliš prísne a mala by sa povoliť 
pružnosť, ktorá neporušuje usmernenia 
EÚ.  

Odôvodnenie

Lack of flexibility can inhibit worthwhile projects.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 81 odsek 1 pododsek 3a (nový)

Malo by sa vyvinúť maximálne úsilie, aby 
sa vo všetkých dokumentoch používal 
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jednoduchý a zrozumiteľný jazyk s cieľom 
zaručiť, aby všetci, ktorí sú zapojení do 
procesu monitorovania, mohli k nemu 
účinne prispieť.

Odôvodnenie

This will ensure more effective participation Better ability to contribute to the process as 
members of Monitoring Committees.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 92

Rezerva Spoločenstva pre prioritnú líniu 
iniciatívy LEADER
1. Suma pridelená ako rezerva uvedená v 
článku 70, odsek 2 sa použije na podporu 
implementácie koncepcie LEADER v 
programoch.
2. Implementácia koncepcie LEADER sa 
vyhodnotí na základe objektívnych kritérií 
vrátane:
a) priority, ktorá sa poskytuje koncepcii 
LEADER,
b) teritoriálneho pokrytia koncepcie 
LEADER,
c) dosiahnutého stavu pri implementácii 
prioritnej línie iniciatívy LEADER,
d) pákového efektu (leverage) na súkromný 
kapitál,
e) výsledkov hodnotení v polovici obdobia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The draftswoman does not support the creation of the LEADER reserve fund.
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