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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Whilst there is much to be welcomed in the Strategic Guidelines, it is felt that certain 
problems arise from the manner in which they are framed. 

First, there is no statement of an overall objective in terms of which the synergies between 
measures taken under each of the axes can be measured. 

Second, there is a degree of overlap both within and between the detailed guidelines under 
several of the axes. This creates potential difficulties for Member States in determining under 
which of the axes parts of their programmes should fall. There is also an occasional lack of 
clarity as to what exactly is being encouraged or, at least, permitted. 

Third, the main priority stated under each axis does not always fully reflect the thrust of the 
Council Regulation. 

In addition, some clarification seems to be needed as to whose activities the axes are directed, 
particularly because of the funding proportions allocated under the Regulation to each of 
them. 

In this context, it is taken by the draftsperson that: 

a) axis 1 is intended to relate principally to those involved in primary production in the 
agricultural and forestry sectors, with the purpose of promoting both on farm and in forest 
diversification and involvement in activities that will create efficiencies in or add value to the 
primary production; 

b) axis 2 is intended to cover all actors, including those concerned in primary production, 
involved with the provision of environmental goods, such as the promotion of biodiversity, 
increasing sustainability, preservation of the natural landscape and cultural heritage; 

c) axis 3 is intended to assist rural communities more generally and in two related respects: 

− first, in their economic development by the promotion of business activities appropriate to 
the rural economy, in the main other than by primary producers, such as secondary 
production, support services for primary production, the development of tourism, craft and 
other enterprises; 

− second, in the improvement of local amenities with the purpose of achieving a good 
quality of life and averting depopulation. 

In both cases, there is emphasis on the potential of women and young people as economic 
actors.

d) axis 4, following on the former Leader programme, is intended to bring together 
partnerships of those covered by each of the other axes with a view to the establishment of a 
coherent overall development strategy aligned to local conditions.
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On this understanding and in light of the problems identified above, various amendments are 
being suggested. 

Under axis 1, it is felt that more emphasis should be put in the main guideline on stimulating 
innovation and integration in the food chain, that reference to the fuel chain should be added 
and that the reference to investment in physical and human capital should be seen as 
supportive of innovative and integrative activities. The amended version seems better to 
reflect the more detailed guidance that follows. There are also some suggested alterations, 
particularly under indents 2 and 5, intended to offer better illustration of the kind of actions 
envisaged. 

With axis 2, it is felt that, under the main guideline, the reference to "high nature value 
farming and forestry systems" is confusing as it could be taken to mean naturally engendered 
economic value. This cannot be correct in the context of the fact that the Regulation deals 
with areas with natural handicaps under this axis. The amendment to the guideline is intended 
to make it clear that the emphasis is on environmental goods, including the promotion of 
biodiversity and sustainability and the preservation of the natural and cultural landscape. 
Some minor changes have been suggested to existing indents and a new one referring to the 
cultural and natural heritage introduced.

The proposed guideline under axis 3 refers to "the overarching priority of creating 
employment opportunities". This does not seem to reflect the content of the Regulation, which 
also places stress on the quality of life, and appears to miss the point that economic 
development is a primary driver in the creation of employment opportunities. The suggested 
redrafting is intended to provide a better reflection of what appears to be envisaged under the 
Regulation. Some clarifications have also been made to the indents, including one to direct it 
more closely to the role and needs of women in rural economies, including the issue 
(identified in the European Parliament's Resolution of 3 July 2003 (P5_TA(2003)0432) on 
women in rural areas of the European Union) of the amount of unpaid work undertaken, 
resulting in lack of provision for their later years.

Little change is suggested in relation to axis 4, except that it is felt that the use of the word 
"endogenous", as it appears in the English version at least, makes the point less plainly than 
desirable and rewording is recommended.

In the guideline concerned with translating priorities into programmes, it is felt that the 
opportunity should be taken both to introduce a reference to spatial planning and to the 
involvement of stakeholders under Article 6 of the Regulation. Similarly, under the guideline 
concerning complementarity between Community Instruments, it seems appropriate both to 
include TEN-T and Life+ and to acknowledge that, in some member states, the 
complementarity between different funds will need to be addressed at regional as well as 
national level.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí1 2 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Příloha oddíl 3.1 pokyn odst. 2

Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly 
přispět k silnému a dynamickému 
zemědělskopotravinářskému odvětví 
Evropy, a to tak, že se zaměří na priority 
přenosu znalostí a inovací v potravinovém
řetězci a na prioritní odvětví, pokud jde o 
investice do fyzického a lidského kapitálu.

Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly 
přispět k silným a dynamickým odvětvím
zemědělství a lesnictví, a to tak, že se jako 
na dvě priority zaměří na povzbuzení 
inovací a integrace v potravinovém a 
palivovém řetězci a na investice do 
fyzického a lidského kapitálu, včetně na 
podporu používání informačních a 
komunikačních technologií.

Pozměňovací návrh 2
Příloha oddíl 3.1 odst. 1 odrážka 2

- zlepšení integrace 
v zemědělskopotravinářském řetězci.
Evropský potravinářský průmysl je jedním 
z nejvíce konkurenceschopných 
a inovačních na světě, ale čelí rostoucí 
celosvětové konkurenci. Zde má 
hospodářství venkova značný prostor pro 
tvorbu nových produktů a jejich uvádění na 
trh, pro udržení větší hodnoty ve 
venkovských oblastech prostřednictvím 
programů na podporu kvality a pro zvýšení 
profilu evropských produktů v zahraničí. 
Využití poradenství a podpory pro splnění 
norem Společenství tomuto integračnímu 
procesu pomůže. Tržně orientované 
zemědělství pomůže dále sjednotit pozici 
evropského zemědělskopotravinářského 
odvětví jakožto významného zaměstnavatele 
a zdroje hospodářského růstu

- zlepšení integrace 
v zemědělskopotravinářském řetězci.
Evropský potravinářský průmysl je jedním 
z nejvíce konkurenceschopných 
a inovačních na světě, ale čelí rostoucí 
celosvětové konkurenci. Zde má 
hospodářství venkova značný prostor pro 
tvorbu nových produktů a jejich uvádění na 
trh a pro udržení větší hodnoty ve 
venkovských oblastech prostřednictvím 
programů na podporu kvality, zapojení 
primárních výrobců do iniciativ v oblasti 
zpracovatelství a uvádění na trh a 
prostřednictvím podpory místního 
maloobchodu s cílem omezit vzdálenosti 
přepravy potravin. Také existuje prostor pro 
zvýšení profilu evropských produktů 
v zahraničí, zejména rozvinutím dílčích 
specializovaných trhů. Využití poradenství 
a podpory pro splnění norem Společenství a 
pro pomoc ve výzkumu a v podpoře prodeje 

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Z důvodu jasnosti je původní text Komise uváděn bez formátování, tj. bez tučné kurzívy, aby mohly být 
zvýrazněny změny, které činí pozměňovací návrhy. V konečné verzi bude původní formát opět uplatněn. Týká 
se pozměňovacích návrhů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14.
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těmto integračním procesům pomůže. Tržně 
orientované zemědělství pomůže dále 
sjednotit pozici evropského 
zemědělskopotravinářského odvětví jakožto 
významného zaměstnavatele a zdroje 
hospodářského růstu;

Pozměňovací návrh 3
Příloha oddíl 3.1 odst. 1 odrážka 4

- podporu dynamického podnikání. Nedávné 
reformy vytvořily pro evropské zemědělství 
tržně orientované prostředí. Tím se 
zemědělským podnikům otevírají nové 
příležitosti. Avšak využití tohoto 
hospodářského potenciálu bude záležet na 
rozvoji strategických a organizačních 
dovedností;

- podporu dynamického podnikání. Nedávné 
reformy vytvořily pro evropské zemědělství 
tržně orientované prostředí. Tím se 
zemědělským podnikům otevírají nové 
příležitosti. Avšak využití tohoto 
hospodářského potenciálu bude záležet na 
rozvoji strategických, obchodních a 
organizačních dovedností;

Pozměňovací návrh 4
Příloha oddíl 3.1 odst. 1 odrážka 5

- rozvoj nových odbytišť pro zemědělské a 
lesnické produkty. Nová odbytiště mohou 
nabídnout vyšší přidanou hodnotu. 
Podpora investic a odborné přípravy 
v oblasti nepotravinářské výroby v rámci 
rozvoje venkova může doplňovat opatření 
přijatá v rámci prvního pilíře, a to 
vytvářením nových, inovačních odbytišť pro 
výrobu nebo napomáháním vývoji
obnovitelných energetických materiálů a 
biologických paliv a rozvoji
zpracovatelských kapacit;

- podpora výzkumu, investic a odborné 
přípravy v oblasti rozvoje a využívání 
nových produktů, procesů a technologií.
Tato podpora může doplňovat opatření 
přijatá v rámci prvního pilíře, a to 
vytvářením inovačních metod výroby nebo 
například obnovitelných energetických
materiálů a biologických paliv a tvorby
zpracovatelských kapacit;

Pozměňovací návrh 5
Příloha oddíl 3.2 pokyn

Za účelem ochrany a rozšiřování přírodních 
zdrojů a krajin EU ve venkovských 
oblastech by prostředky vyčleněné na osu 2
měly přispět ke třem prioritním oblastem na 
úrovni EU: biologické rozmanitosti a 

Za účelem ochrany a rozšiřování přírodních 
zdrojů a krajin EU ve venkovských 
oblastech by prostředky vyčleněné na osu 2
měly přispět ke třem prioritním oblastem na 
úrovni EU: k podpoře biologické 
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zachování systémů zemědělství a lesnictví 
s vysokou přírodní hodnotou, ochraně vody 
a změnám klimatu. Opatření dostupná 
v rámci osy 2 je třeba použít na integraci 
těchto cílů v oblasti životního prostředí 
a přispět tak k realizaci zemědělské a 
lesnické sítě Natura 2000, ke göteborskému 
závazku obrácení úbytku biologické 
rozmanitosti do roku 2010, k cílům rámcové 
směrnice o vodě a k cílům kjótského 
protokolu, pokud jde o zmírňování změn 
klimatu.

rozmanitosti a udržitelnému využívání 
zemědělské a lesnické půdy, boji proti 
změnám klimatu a přispívání k jinému 
environmentálnímu zboží, jako je ochrana 
kulturní a přírodní krajiny a podpora 
územní rovnováhy. Opatření dostupná 
v rámci osy 2 je třeba použít na integraci 
těchto cílů v oblasti životního prostředí 
a přispět tak k realizaci zemědělské a 
lesnické sítě Natura 2000, ke göteborskému 
závazku obrácení úbytku biologické 
rozmanitosti do roku 2010, k cílům rámcové 
směrnice o vodě a k cílům kjótského 
protokolu, pokud jde o zmírňování změn 
klimatu.

Pozměňovací návrh 6
Příloha oddíl 3.2 odrážka 3

- boj se změnami klimatu. Zemědělství a 
lesnictví jsou v čele vývoje obnovitelných 
zdrojů energie a materiálů pro 
bioenergetická zařízení. Vývoj těchto zdrojů 
energie musí zohlednit snižování emisí 
skleníkových plynů a zachování funkce lesů 
a organické hmoty ve složení půdy, pokud 
jde o ukládání uhlíku;

- boj se změnami klimatu. Zemědělství a 
lesnictví jsou v čele vývoje obnovitelných 
zdrojů energie a materiálů pro 
bioenergetická zařízení. Vývoj těchto zdrojů 
energie musí zohlednit snižování emisí 
skleníkových plynů a potřebu zvýšit funkci
lesů a organické hmoty ve složení půdy, 
pokud jde o ukládání uhlíku;

Pozměňovací návrh 7
Příloha oddíl 3.3 název

Zlepšování kvality života ve venkovských 
oblastech a podpora diverzifikace

Zlepšování kvality života ve venkovských 
oblastech a podpora diverzifikace
hospodářství venkova

Pozměňovací návrh 8
Příloha oddíl 3.3 pokyn

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na 
kvalitu života ve venkovských oblastech by 
měly přispět k zastřešující prioritě vytváření 
pracovních příležitostí. Soubor opatření 

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova 
a opatření na zlepšení kvality života ve 
venkovských oblastech by měly přispět k 
zastřešující prioritě podněcování rozvoje 
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dostupných v rámci osy 3 by se měl použít 
zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 
pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen 
a mladých lidí.

vyváženého a integrovaného hospodářství 
ve venkovských oblastech s cílem zlepšit 
kvalitu života a vytvořit nové pracovní 
příležitosti. Soubor opatření dostupných 
v rámci osy 3 by se měl použít zejména 
k podpoře budování kapacit, nabývání 
dovedností a organizace místních strategií 
pro rozvoj, jakož i na pomoc zachování 
atraktivity venkovských oblastí i pro 
budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
třeba věnovat zvláštní pozornost odstranění 
překážek pro osoby, jejichž přístup na trh 
práce je v současné době obtížný z důvodu 
jejich pohlaví či věku nebo z důvodu 
zdravotního postižení.

Pozměňovací návrh 9
Příloha oddíl 3.3 odrážka 2

- podporu vstupu žen na trh práce. Místní 
pobídky na rozvoj zařízení pro péči o děti ve 
venkovských oblastech mohou zlepšit 
pracovní příležitosti a usnadnit ženám 
přístup na trh práce. Mohou zahrnovat 
rozvoj infrastruktury pro péči o děti, 
potenciálně ve spojení s iniciativami na 
podporu tvorby malých podniků 
souvisejících s venkovskými činnostmi;

- zlepšení kvality života žen ve venkovských 
oblastech a podpora jejich vstupu na
formální trh práce. Pobídky mohou 
zahrnovat například rozvoj vysoce 
kvalitních zařízení péče o děti či jiné osoby, 
poskytování odborné přípravy a přístup k
mikroúvěrům pro tvorbu podniků a 
zřizování a rozvoj ženských sítí;

Pozměňovací návrh 10
Příloha oddíl 3.3 odrážka 2a (nová)

- opatření k zamezení vylidňování 
venkovských oblastí, zvláště pokud jde o
mladé lidi, zlepšením místní občanské 
vybavenosti, přístupu ke službám a 
možností kulturního vyžití a aktivit pro 
volný čas;

Pozměňovací návrh 11
Příloha oddíl 3.3 odrážka 6
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- rozvoj poskytování a inovačního používání 
obnovitelných zdrojů energie, který může 
přispět ke tvorbě nových odbytišť pro 
zemědělské a lesnické produkty, 
k poskytování místních služeb a 
k diverzifikaci hospodářství venkova;

- rozvoj poskytování a inovačního používání 
obnovitelných zdrojů energie, který může 
přispět ke tvorbě nových odbytišť pro 
zemědělské a lesnické produkty, 
k poskytování místních služeb a 
k diverzifikaci hospodářství venkova, kromě
toho, že pomáhá zmírňovat dopad 
klimatických změn;

Pozměňovací návrh 12
Příloha oddíl 3.3 odrážka 7

- podporu rozvoje cestovního ruchu. 
Cestovní ruch je v mnoha venkovských 
oblastech odvětvím s vysokým růstem. 
Rostoucí používání informačních 
a komunikačních technologií v cestovním 
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 
takto poskytuje spojení s menšími 
zařízeními a podporuje agroturistika;

- podporu rozvoje cestovního ruchu. 
Cestovní ruch je v mnoha venkovských 
oblastech odvětvím s vysokým růstem. 
Rostoucí používání informačních 
a komunikačních technologií v cestovním 
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 
takto poskytuje spojení s menšími 
zařízeními a podporuje agroturistika, další 
formy environmentálně udržitelného 
cestovního ruchu a cestovní ruch spojený 
se sportem;

Pozměňovací návrh 13
Příloha oddíl 3.3 odrážka 8a (nová)

- ochrana a rozvoj přírodního a kulturního 
dědictví. Přírodní a kulturní dědictví hraje 
klíčovou roli nejen v ochraně životního 
prostředí venkova, ale také přitahuje turisty
a napomáhá v udržování vysoké kvality 
života pro ty, kdo ve venkovských oblastech 
žijí. Pro ochranu a řízení oblastí Natura 
2000 a jiných míst a budov vysoké přírodní 
a kulturní hodnoty jsou tedy klíčové 
investice.

Pozměňovací návrh 14
Příloha oddíl 3.4 pokyn
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Prostředky vyčleněné na osu 4 (iniciativa 
Leader) by měly přispět k prioritám os 1 a 2 
a zejména osy 3, ale rovněž mohou hrát 
důležitou úlohu v prioritě zlepšení řízení 
a uvolnění endogenního potenciálu pro 
rozvoj venkovských oblastí.

Prostředky vyčleněné na osu 4 (iniciativa 
Leader) by měly přispět k prioritám os 1 a 2 
a zejména osy 3, ale rovněž mohou hrát 
důležitou úlohu v prioritě zlepšení řízení 
a uvolnění rozvojového potenciálu, který je 
pro místní oblasti příznačný.

Pozměňovací návrh 15
Příloha oddíl 3.4 odst. 2 odrážka 4a (nová)

- podporu spolupráce mezi místními 
akčními skupinami v různých členských 
státech a mezi těmito a podobnými 
uskupeními ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 16
Příloha oddíl 3.5 pokyn

Při přípravě svých vnitrostátních strategií by 
členské státy měly zajistit maximální 
součinnost v rámci jednotlivých os i mezi 
nimi navzájem a vyhnout se potenciálním 
rozporům. Rovněž budou chtít přemýšlet, 
jak zohlednit jiné strategie na úrovni EU, 
například akční plán pro ekologické 
zemědělství, nejnovější sdělení Komise 
o obnovitelných zdrojích energie, nedávné 
sdělení Komise o změnách klimatu a potřebu 
předvídat pravděpodobné vlivy na 
zemědělství a lesnictví, zprávu Komise 
o strategii EU v oblasti lesního hospodářství 
(která může pomoci dosáhnout jak cíle růstu 
a zaměstnanosti, tak cíle udržitelnosti), jakož 
i nadcházející tématické strategie v oblasti 
životního prostředí.

Při přípravě svých vnitrostátních strategií by 
členské státy měly zaujmout integrovaný 
přístup založený na vhodném územním 
plánování a maximální součinnosti mezi 
jednotlivými osami a měly by usilovat o co 
nejširší možné zapojení všech příslušných 
orgánů, na základě zásady partnerství 
stanovené v článku 6 nařízení Rady. 
Rovněž budou chtít přemýšlet, jak zohlednit 
jiné strategie na úrovni EU, například akční 
plán pro ekologické zemědělství, nejnovější 
sdělení Komise o obnovitelných zdrojích 
energie, nedávné sdělení Komise o změnách 
klimatu a potřebu předvídat pravděpodobné 
vlivy na zemědělství a lesnictví, zprávu 
Komise o strategii EU v oblasti lesního 
hospodářství (která může pomoci dosáhnout 
jak cíle růstu a zaměstnanosti, tak cíle 
udržitelnosti), jakož i nadcházející tématické 
strategie v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh 17
Příloha oddíl 3.6 pokyn

Je třeba podporovat součinnost mezi Je třeba podporovat součinnost mezi 
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strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/vnitrostátního strategického plánu.

strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z dopravních 
transevropských sítí (TEN-T), finančního 
nástroje pro životní prostředí 
(LIFE+), Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF), Fondu soudržnosti, 
Evropského sociálního fondu (ESF), 
Evropského rybářského fondu (EFF) a 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EAFRD) na daném území a v dané 
oblasti činností. Hlavní zásady, pokud jde o 
„demarkační čáru“ a koordinační 
mechanismus mezi akcemi podporovanými 
z různých fondů, musí být stanoveny na 
úrovni regionálního či vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/regionálního či vnitrostátního 
strategického plánu, podle příslušného 
členského státu.


