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SHORT JUSTIFICATION

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 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 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.

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:
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Text navrhnutý Komisiou12 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Príloha oddiel 3.1 usmernenie odsek 2

Zdroje použité v rámci ťažiska 1 by mali 
prispievať k silnému a dynamickému 
európskemu sektoru agropotravinárstva
tým, že sa sústredia na priority 
odovzdávania vedomostí a inovácií v rámci 
potravinového reťazca a na prioritné 
sektory z hľadiska investícií do materiálneho 
a ľudského kapitálu.

Zdroje použité v rámci ťažiska 1 by mali 
prispievať k silnému a dynamickému 
sektoru poľnohospodárstva a lesníctva tým, 
že sa sústredia na dvoje priorít podpory 
inovácií a integrácie v potravinovom a 
palivovom reťazci a investícií do 
materiálneho a ľudského kapitálu vrátane 
podpory využívania informačných a 
komunikačných technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha oddiel 3.1 odsek 1 odrážka 2

- zlepšovanie integrácie 
v agropotravinárskom reťazci. Európsky 
potravinársky priemysel patrí 
k najkonkurencieschopnejším 
a najinovačnejším na svete, ale je pod čoraz 
väčším tlakom medzinárodnej konkurencie.
Vo vidieckom hospodárstve existujú značné 
možnosti vyvíjať nové výrobky a uvádzať 
ich na trh s cieľom uchovávať väčšiu 
hodnotu vo vidieckych oblastiach 
prostredníctvom systémov kvality a 
zlepšovať pozíciu európskych výrobkov na 
svetovom trhu. K tomuto integračnému 
procesu prispeje využívanie poradenských 
služieb a podpory na dodržiavanie noriem 

- zlepšovanie integrácie 
v agropotravinárskom reťazci. Európsky 
potravinársky priemysel patrí 
k najkonkurencieschopnejším 
a najinovačnejším na svete, ale je pod čoraz 
väčším tlakom medzinárodnej konkurencie.
Vo vidieckom hospodárstve existujú značné 
možnosti vyvíjať nové výrobky, uvádzať ich 
na trh a uchovávať väčšiu hodnotu vo 
vidieckych oblastiach prostredníctvom 
systémov kvality, účasti primárnych 
výrobcov na iniciatívach v oblasti 
spracovania a uvádzania výrobkov na trh a 
podpory miestneho predaja s cieľom 
skrátiť vzdialenosť medzi výrobcom a 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Z dôvodu zrozumiteľnosti je text navrhnutý Komisiou uvedený bez úprav jeho formátu, t. j. bez tučného písma 
a kurzívy, aby vynikli zmeny pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Pôvodný formát bude znovu použitý v 
konečnom znení. Týka sa to pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14.
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Spoločenstva. Trhovo orientovaný 
poľnohospodársky sektor prispeje k ďalšej 
konsolidácii pozície európskeho 
agropotravinárskeho sektora ako najväčšieho 
zamestnávateľa a zdroja hospodárskeho 
rastu;

spotrebiteľom.  Existujú aj možnosti na 
zlepšovanie pozície európskych výrobkov na 
svetovom trhu, najmä prostredníctvom 
využívania trhových medzier. K 
integračným procesom prispeje využívanie 
poradenských služieb a podpory na 
dodržiavanie noriem Spoločenstva a na
pomoc pri výskume a predaji. Trhovo 
orientovaný poľnohospodársky sektor 
prispeje k ďalšej konsolidácii pozície 
európskeho agropotravinárskeho sektora ako 
najväčšieho zamestnávateľa a zdroja 
hospodárskeho rastu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha oddiel 3.1 odsek 1 odrážka 4

- podpora dynamického podnikania.
Najnovšie reformy vytvorili pre európske 
poľnohospodárstvo trhovo orientované 
prostredie. To otvára poľnohospodárskym 
podnikom nové možnosti. Tento 
hospodársky potenciál sa však dá využívať, 
len ak sa budú rozvíjať strategické 
a organizačné schopnosti;

- podpora dynamického podnikania. 
Najnovšie reformy vytvorili pre európske 
poľnohospodárstvo trhovo orientované 
prostredie. To otvára poľnohospodárskym 
podnikom nové možnosti. Tento 
hospodársky potenciál sa však dá využívať, 
len ak sa budú rozvíjať strategické, 
podnikateľské a organizačné schopnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha oddiel 3.1 odsek 1 odrážka 5

- rozvoj nových odbytových trhov pre 
poľnohospodárske a lesnícke výrobky.
Nové odbytové trhy môžu ponúkať vyššiu 
pridanú hodnotu. Podpora investícií 
a odbornej prípravy v oblasti inej ako 
potravinárskej výroby v rámci rozvoja 
vidieka môže dopĺňať opatrenia prijaté 
v rámci prvého piliera prostredníctvom 
vytvárania nových inovačných odbytových 
trhov pre výrobky alebo podpory rozvoja 
obnoviteľných energetických materiálov, 

- podpora výskumu, investícií a odbornej 
prípravy v oblasti vývoja a využívania 
nových výrobkov, postupov a technológií.
Takáto podpora môže dopĺňať opatrenia 
prijaté v rámci prvého piliera 
prostredníctvom podpory rozvoja 
inovačných výrobných postupov, alebo 
napríklad obnoviteľných energetických
materiálov, biopalív a spracovateľských 
kapacít;
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biopalív a spracovateľských kapacít;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha oddiel 3.2 usmernenie

Na ochranu a zvyšovanie prírodných zdrojov 
EÚ, ako aj krajiny vo vidieckych oblastiach, 
by mali zdroje použité v rámci ťažiska 2 
prispievať k trom prioritným oblastiam EÚ, 
ktorými sú biodiverzita a uchovávanie
systémov ekologického poľnohospodárstva 
a lesníctva, voda a klimatické zmeny.
Opatrenia v rámci ťažiska 2 by sa mali 
využívať na integráciu týchto cieľov v 
oblasti životného prostredia a prispieť 
k implementácii poľnohospodárskej 
a lesníckej siete Natura 2000, ku 
göteborskému záväzku otočiť úbytok 
biodiverzity do roku 2010, .k cieľom 
rámcovej smernice o vode a k cieľom 
Kjótského protokolu o zmierňovaní 
klimatických zmien.

Na ochranu a zvyšovanie prírodných zdrojov 
EÚ, ako aj krajiny vo vidieckych oblastiach, 
by mali zdroje použité v rámci ťažiska 2 
prispievať k trom prioritným oblastiam EÚ,
ktorými sú podpora biodiverzity a trvalo 
udržateľné využívanie poľnohospodárskej  
a lesnej pôdy, boj proti klimatickým 
zmenám a iné ekologické príspevky ako 
napríklad ochrana kultúrnej a prírodnej 
krajiny a podpora územnej vyrovnanosti.
Opatrenia v rámci ťažiska 2 by sa mali 
využívať na integráciu týchto cieľov v 
oblasti životného prostredia a prispieť 
k implementácii poľnohospodárskej 
a lesníckej siete Natura 2000, ku 
göteborskému záväzku otočiť úbytok 
biodiverzity do roku 2010, .k cieľom 
rámcovej smernice o vode a k cieľom 
Kjótského protokolu o zmierňovaní 
klimatických zmien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha oddiel 3.2 odrážka 3

- boj proti klimatickým zmenám.
Poľnohospodárstvo a lesníctvo sú na čele 
vývoja obnoviteľných zdrojov energie 
a materiálov pre bioenergetické zariadenia.
Vývoj týchto zdrojov energia musí 
zohľadňovať znižovanie emisií skleníkových 
plynov a zachovávanie funkcie lesov 
a organickej hmoty v zložení pôdy, pokiaľ 
ide o viazanie uhlíka;

- boj proti klimatickým zmenám.
Poľnohospodárstvo a lesníctvo sú na čele 
vývoja obnoviteľných zdrojov energie 
a materiálov pre bioenergetické zariadenia. 
Vývoj týchto zdrojov energie musí 
zohľadňovať znižovanie emisií skleníkových 
plynov a potrebu zvýšenia funkcie lesov 
a organickej hmoty v zložení pôdy, pokiaľ 
ide o viazanie uhlíka;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha oddiel 3.3 názov

Zlepšovanie kvality života vo vidieckych 
oblastiach a podpora diverzifikácie

Zlepšovanie kvality života vo vidieckych 
oblastiach a podpora diverzifikácie 
vidieckeho hospodárstva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha oddiel 3.3 usmernenie

Zdroje použité v oblasti diverzifikácie 
vidieckeho hospodárstva a kvality života vo 
vidieckych oblastiach v rámci ťažiska 3 by 
mali prispievať k zastrešujúcej priorite 
vytvárania pracovných príležitostí.
Opatrenia dostupné v rámci ťažiska 3 by sa 
mali používať hlavne na podporu budovania 
kapacít, získavania zručností a organizácie 
miestnej stratégie rozvoja, ako aj na 
zachovávanie príťažlivosti vidieckych 
oblastí pre ďalšie generácie. Pri podpore 
odborného vzdelávania, informovanosti 
a podnikania by sa mali zohľadňovať 
konkrétne potreby žien a mladých ľudí.

Zdroje použité v oblasti diverzifikácie 
vidieckeho hospodárstva a opatrenia na 
zlepšenie kvality života vo vidieckych 
oblastiach v rámci ťažiska 3 by mali 
prispievať k zastrešujúcej priorite podpory 
rozvoja vyvážených a integrovaných 
ekonomík vo vidieckych oblastiach s 
cieľom zlepšiť kvalitu života a vytvoriť 
nové pracovné príležitosti. Opatrenia 
dostupné v rámci ťažiska 3 by sa mali 
používať hlavne na podporu budovania 
kapacít, získavania zručností a organizácie 
miestnej stratégie rozvoja, ako aj na
zachovávanie príťažlivosti vidieckych 
oblastí pre ďalšie generácie. Pri podpore 
odborného vzdelávania, informovanosti 
a podnikania by sa mala venovať osobitná 
pozornosť odstraňovaniu prekážok 
kladených tým, ktorí majú v súčasnosti 
ťažký prístup na trh práce z dôvodu ich 
pohlavia, veku alebo postihnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha oddiel 3.3 odrážka 2

- podpora zvýšeného prístupu žien na 
pracovný trh. Miestne iniciatívy na rozvoj 
zariadení starostlivosti o deti vo vidieckych 
oblastiach môže zvýšiť pracovné príležitosti 
a uľahčiť prístup žien na pracovný trh. To 
môže zahŕňať rozvoj infraštruktúry 

- zlepšenie kvality života žien vo vidieckych 
oblastiach a podpora ich zvýšeného prístupu 
na formálny pracovný trh. Iniciatívy, môžu 
napríklad zahŕňať zriaďovanie vysoko 
kvalitných zariadení starostlivosti o dieťa a 
iných zariadení venujúcich sa starostlivosti, 



PA\583570SK.doc PE 364.667v01-009/12 PA\583570SK.doc

SK

starostlivosti o deti, potenciálne v spojení 
s iniciatívami na podporu vytvárania
malých podnikov súvisiacich s vidieckou 
činnosťou;

poskytovanie odborného vzdelávania a 
prístupu k mikroúverom na podnikateľské 
účely a zriaďovanie a rozvoj sietí určených 
pre ženy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha oddiel 3.3 odrážka 2a (nová)

- opatrenia na zamedzenie úbytku 
obyvateľstva vo vidieckych oblastiach, 
najmä vo vzťahu k mladým ľuďom, 
prostredníctvom zlepšenia miestnych 
podmienok, prístupu k službám a 
dostupnosti kultúrnych aktivít a aktivít pre 
využitie voľného času;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha oddiel 3.3 odrážka 6

- rozvoj poskytovania a inovačného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie 
môže prispievať k vytváraniu nových 
odbytových trhov pre poľnohospodárske a 
lesnícke výrobky, poskytovaniu miestnych 
služieb a diverzifikácii vidieckeho 
hospodárstva;

- rozvoj poskytovania a inovačného 
využívania obnoviteľných zdrojov energie 
môže prispievať k vytváraniu nových 
odbytových trhov pre poľnohospodárske a 
lesnícke výrobky, poskytovaniu miestnych 
služieb a diverzifikácii vidieckeho 
hospodárstva popri pomoci pri zmierňovaní 
následkov klimatických zmien 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha oddiel 3.3 odrážka 7

- podpora rozvoja cestovného ruchu.
Cestovný ruch je najrýchlejšie rastúcim 
sektorom v mnohých vidieckych oblastiach.
Zvýšené využívanie informačných a 
komunikačných technológií v cestovnom 
ruchu na rezervácie, propagáciu, marketing, 

- podpora rozvoja cestovného ruchu. 
Cestovný ruch je najrýchlejšie rastúcim 
sektorom v mnohých vidieckych oblastiach. 
Zvýšené využívanie informačných a 
komunikačných technológií v cestovnom 
ruchu na rezervácie, propagáciu, marketing, 
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tvorbu služieb a rekreačné činnosti môže 
prispievať k zvyšovaniu počtu návštevníkov 
a predlžovaniu času pobytu, najmä ak sa 
vytvoria prepojenia na malé zariadenia a 
podporí sa agroturistika;

tvorbu služieb a rekreačné činnosti môže 
prispievať k zvyšovaniu počtu návštevníkov 
a predlžovaniu času pobytu, najmä ak sa 
vytvoria prepojenia na malé zariadenia a 
podporí sa agroturistika, iné formy 
ekologickej turistiky a cestovný ruch 
súvisiaci so športom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha oddiel 3.3 odrážka 8a (nová)

- ochrana a rozširovanie prírodného a 
kultúrneho dedičstva. Prírodné a kultúrne 
dedičstvo je rozhodujúcim činiteľom nielen 
v rámci ochrany životného prostredia 
vidieka, ale aj pri lákaní turistov a 
zabezpečovaní vysokej kvality života 
obyvateľov vidieckych oblastí. Preto sú 
veľmi dôležité investície pre ochranu a 
spravovanie oblastí v rámci programu 
Natura 2000 a iných miest a stavieb vysokej 
prírodnej a kultúrnej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha oddiel 3.4 usmernenie

Zdroje použité v rámci ťažiska 4 (Leader) by 
mali prispievať k prioritám ťažísk 1 a 2 
a najmä ťažiska 3 a zároveň zohrávať 
významnú úlohu pri priorite zlepšovania 
správy a riadenia a mobilizácie 
endogénneho rozvojového potenciálu
vidieckych oblastí.

Zdroje použité v rámci ťažiska 4 (Leader) by 
mali prispievať k prioritám ťažísk 1 a 2 
a najmä ťažiska 3 a zároveň zohrávať 
významnú úlohu pri priorite zlepšovania 
správy a riadenia a mobilizácie rozvojového 
potenciálu vlastného miestnym oblastiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha oddiel 3.4 odsek 2 odrážka 4a (nová)

- podpora spolupráce miestnych akčných 
skupín v jednotlivých členských štátov a 
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spolupráce medzi týmito a im podobnými 
zoskupeniami v tretích krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha oddiel 3.5 usmernenie

Pri vypracúvaní svojich národných stratégií 
by členské štáty mali zabezpečiť maximálnu
synergiu medzi ťažiskami, ako aj v rámci 
nich, a zabrániť potenciálnym rozporom.
Okrem toho by sa mali zamyslieť nad tým, 
ako sa dajú zohľadniť iné stratégie na úrovni 
EÚ, ako napr. akčný plán ekologického 
poľnohospodárstva, najnovšie oznámenie 
Komisie o obnoviteľných zdrojoch energie, 
najnovšie oznámenie Komisie 
o klimatických zmenách a potreba 
anticipovať pravdepodobné účinky na 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, ako aj správa 
Komisie o stratégii EÚ v oblasti lesníctva 
(ktorá môže pomôcť pri plnení cieľov rastu, 
zamestnanosti a trvalej udržateľnosti), ako aj 
budúce stratégie v oblasti životného 
prostredia.

Pri vypracúvaní svojich národných stratégií 
by členské štáty mali mať integrovaný 
prístup, čo znamená, že by mali mať 
primerané územné plány a mali by 
maximalizovať synergiu medzi ťažiskami, a 
mali by sa snažiť o čo najširšiu účasť 
všetkých príslušných orgánov v rámci 
zásady partnerstva uvedenej v článku 6 
nariadenia Rady. Okrem toho by sa mali 
zamyslieť nad tým, ako sa dajú zohľadniť 
iné stratégie na úrovni EÚ, ako napr. akčný 
plán ekologického poľnohospodárstva, 
najnovšie oznámenie Komisie 
o obnoviteľných zdrojoch energie, najnovšie 
oznámenie Komisie o klimatických zmenách 
a potreba anticipovať pravdepodobné účinky 
na poľnohospodárstvo a lesníctvo, ako aj 
správa Komisie o stratégii EÚ v oblasti 
lesníctva (ktorá môže pomôcť pri plnení 
cieľov rastu, zamestnanosti a trvalej 
udržateľnosti), ako aj budúce stratégie 
v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha oddiel 3.6 usmernenie

Je potrebné podporovať synergiu medzi 
štrukturálnou politikou a politikou 
zamestnanosti a rozvoja vidieka. V tomto 
kontexte by členské štáty mali zabezpečiť 
komplementárnosť a kohéziu medzi akciami, 
ktoré sa majú financovať z EFRR, 
kohézneho fondu, ESF, EFRH a EAFRD na 
určitom území a v určitej oblasti činností.
Pokiaľ ide o demarkačnú líniu 

Je potrebné podporovať synergiu medzi 
štrukturálnou politikou a politikou 
zamestnanosti a rozvoja vidieka. V tomto 
kontexte by členské štáty mali zabezpečiť 
komplementárnosť a kohéziu medzi akciami, 
ktoré sa majú financovať z TEN-T, LIFE+, 
EFRR, kohézneho fondu, ESF, EFRH 
a EAFRD na určitom území a v určitej 
oblasti činností. Pokiaľ ide o demarkačnú 
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a mechanizmy spolupráce medzi akciami 
podporovanými z rôznych fondov, hlavné 
zásady by sa mali stanoviť na úrovni 
strategických referenčných rámcov / 
národných strategických plánov.

líniu a mechanizmy spolupráce medzi 
akciami podporovanými z rôznych fondov, 
hlavné zásady by sa mali stanoviť na úrovni 
regionálnych alebo národných strategických 
referenčných rámcov/regionálnych alebo 
národných strategických plánov, podľa 
príslušného členského štátu.


