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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o doplňkovosti a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova
(2008/2100(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 158 a 159 Smlouvy o ES,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti1, a zejména na článek 9 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)2,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných 
zásadách Společenství pro soudržnost3,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických 
směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)4,

– s ohledem na teritoriální agendu Evropské unie a první akční program zaměřený 
na uskutečnění teritoriální agendy EU,

– s ohledem na práci Komise na zelené knize o územní soudržnosti,

– s ohledem na studii „Směry územního rozvoje. Teritoriální scénáře pro Evropu“, kterou
vypracovala Monitorovací síť pro evropské územní plánování (ESPON),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro zemědělství
a rozvoj venkova (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že dosud nebyl přesně definován pojem venkovských oblastí z hlediska 
jejich vlastností a rozvojových cílů,

B. vzhledem ke značné rozdílnosti venkovských oblastí jednotlivých členských států 
Evropské unie a k tomu, že zatímco v řadě zemí západní Evropy v těchto oblastech 
proběhl demografický i ekonomický rozvoj, v nových členských státech se obyvatelstvo
z těchto oblastí stěhuje či hledá možnost rekvalifikace,

C. vzhledem k tomu, že jedním z rozvojových cílů Unie je modernizace sociální struktury, 
včetně struktury zaměstnanosti,

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.
3 Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.
4 Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 20.
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D. vzhledem k tomu, že územní soudržnost lze zvýšit na základě vyrovnání příjmu na osobu
a sblížení struktur zaměstnanosti ve venkovských a městských oblastech,

E. vzhledem k tomu, že díky zvyšování cen potravin se snížil tlak na omezení zemědělské 
produkce,

F. vzhledem k tomu, že reforma strukturální politiky na období let 2007–2013 způsobila 
změny ve struktuře fondů i v zásadách přidělování podpory z těchto fondů a vedla také
k vytvoření nového Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova (EZFRV), který 
je provázán se společnou zemědělskou politikou a je oddělen od politiky soudržnosti,

G. vzhledem k tomu, že klíčem k úspěšnosti fondu EZFRV je doplnění jeho činností 
prostřednictvím strukturálních fondů Společenství, tj. vhodná koordinace podpory
z různých fondů, zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu 
soudržnosti (FS) a Evropského sociálního fondu (ESF), a zajištění jejich doplňkovosti,

H. vzhledem k tomu, že vytvoření fondu EZFRV a vyčlenění prostředků určených pro 
nezemědělské cíle z politiky soudržnosti a ze širšího hlediska z oblasti regionálního 
rozvoje mohou vést k tomu, že některé cíle (např. ochrana životního prostředí nebo 
vzdělání) budou zdvojené nebo budou prostě opomenuty,

I. vzhledem k tomu, že s ohledem na rozpočtová omezení existuje riziko, že finanční 
prostředky z EFRR budou použity ve velké míře na podporu hospodářské 
konkurenceschopnosti ve nejdůležitějších městských oblastech nebo nejdynamičtějších 
regionech, zatímco financování z EZFRV se zaměří na zlepšení konkurenceschopnosti
v zemědělství a že výdaje na podporu nezemědělských činností a rozvoje malých
a středních podniků ve venkovských oblastech by mohly se mohly dostat mimo rámec 
obou fondů a nespadaly by do žádného z nich,

J. vzhledem k tomu, že cíle politiky rozvoje venkova nesmějí být v rozporu s lisabonskými 
cíli, pokud je tento rozvoj založen na uplatňování mechanismu relativní 
konkurenceschopnosti (zvyšování efektivnosti při nízkých nákladech), zejména v místních 
potravinářských podnicích, v rozvoji infrastruktury a služeb, jakými jsou cestovní ruch, 
vzdělávání nebo ochrana životního prostředí,

1. domnívá se, že tradiční kritéria používaná pro rozlišování venkovských a městských 
oblastí (nižší hustota obyvatelstva, odlišná struktura zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů
a omezený přístup k veřejným statkům a službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní soudržnosti by rozhodujícím hlediskem neměla 
být nižší hustota obyvatelstva, ale úroveň příjmů na osobu;

2. je přesvědčen, že je třeba zaujmout individuální přístup k venkovským oblastem Evropské 
unie a společně podporovat jejich rozvoj, vzhledem k tomu, že tyto oblasti, které 
představují až 80 % území EU, se v jednotlivých členských státech výrazně liší;

3. je přesvědčen, že řádné provádění politiky rozvoje venkova musí brát v úvahu přírodní 
zdroje a zvláštnosti regionů;

4. vyzývá členské státy a regionální orgány, aby ve spolupráci s Komisí vypracovaly 
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transparentní a dlouhodobou strategii rozvoje venkova, a to jak na úrovni celostátní, tak 
regionální, která by umožnila stanovit priority a cíle v oblasti rozvoje venkova
a přizpůsobit jim podporu z různých zdrojů, které jsou k dispozici;

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova má výrazný vliv na územní soudržnost a že by 
bylo třeba zvážit vhodnost oddělování činností souvisejících s rozvojem venkova
a politiky soudržnosti či opatření regionálního rozvoje; 

6. domnívá se, že začlenění politiky rozvoje venkova do politiky soudržnosti a opatření 
regionálního rozvoje je možné pouze za podmínky, že pro rozvoj venkova budou 
vyčleněny přiměřené prostředky, které budou použity v souladu s prioritami stanovenými 
pro venkovské oblasti, přičemž nebudou sníženy prostředky na přímé podpory
v zemědělství;

7. žádá Komisi, aby předložila přesné údaje týkající se využívání fondu EZFRV
a strukturálních fondů ve venkovských oblastech a aby ověřila, zda by oddělení fondu 
EZFRV a strukturálních fondů vedlo k efektivnějšímu využívání prostředků ve 
venkovských oblastech;

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy v oblasti územní soudržnosti zůstává úroveň příjmů na 
osobu a přístup k veřejným statkům a službám a že nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve venkovských oblastech;

9. žádá Komisi a členské státy, aby vhodným způsobem podporovaly projekty, jejichž cílem 
je rozvoj lidského kapitálu, a zdůrazňovaly zejména perspektivy rekvalifikace a dalšího 
odborného vzdělávání obyvatel venkovských oblastí;

10. zdůrazňuje úlohu, kterou plní malé a střední podniky v rozvoji venkova a jejich příspěvek 
ke konvergenci na úrovni místní i regionální; vyzývá Komisi, členské státy a regionální
a místní orgány, aby podporovaly rozvoj podnikání ve venkovských oblastech zejména 
tím, že odstraní administrativní a právní překážky;

11. uznává, že obtíže spojené s prováděním politiky rozvoje venkova jsou výsledkem 
překrývání odvětvových politik a politiky územní soudržnosti i jejich hospodářských
a sociálních součástí, stejně jako mnohosti způsobů rozdělení kompetencí a koordinace 
činností na úrovni členských států;

12. domnívá se, že předpokladem reformy financování rozvoje venkova je vypracování 
důkladných analýz, které Komisi umožní posoudit vliv SZP na regionální rozvoj v rámci 
územní soudržnosti, a definování souboru osvědčených postupů v rámci celé politiky 
rozvoje venkova;

13. vyzývá Komisi, aby svolala společné zasedání Rady ve složení pro zemědělství a pro 
rozvoj venkova, na němž by proběhla výměna názorů, pokud jde o nejlepší způsoby 
koordinace politiky soudržnosti a opatření pro rozvoj venkova;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci politiky rozvoje venkova ve Společenství 
používaly otevřenou metodu koordinace;
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15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Reforma strukturální politiky pro období 2007–2013 s sebou přinesla změnu struktury fondů
a zásad pro přidělování podpory z těchto fondů.

Jednou z významných změn bylo zřízení nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) propojeného se společnou zemědělskou politikou (SZP).

Zatímco finanční výhled na období 2000–2006 začleňoval financování rozvoje venkova 
do strukturálních fondů a politiky soudržnosti, a tak jej oddělil od financování SZP, podle 
nového finančního rámce na období 2007–2013 tvoří EZFRV součást okruhu spojeného se 
SZP, a byl tudíž vyňat z politiky soudržnosti.

Cílem zákonodárců při vynětí EZFRV z ostatních strukturálních fondů a jeho propojení 
se SZP bylo zlepšit využívání podpory z tohoto fondu a usnadnit zavedení integrovaného 
přístupu ve venkovských oblastech.

Klíčem k úspěchu těchto změn však byla odpovídající koordinace podpor z různých fondů, 
zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti (FS)
a Evropského sociálního fondu (ESF) a kontrola jejich doplňkovosti.

Po zavedení těchto změn vyvstává otázka, zda toto vynětí skutečně vedlo k účinnějšímu 
využívání dostupných prostředků.

Propojení financování společné zemědělské politiky s prostředky přidělenými na rozvoj 
venkova zjednodušuje rozpočtové schéma jen zdánlivě. Ve skutečnosti to znamená vynětí 
prostředků určených na nezemědělské cíle z rámce politiky soudržnosti a v širším 
hledisku z oblasti regionálního rozvoje, a v důsledku toho buď zdvojení některých 
stanovených cílů (např. ochrany životního prostředí a vzdělávání), nebo jejich opomíjení
v obou oblastech.

Proto zde existuje riziko, že s ohledem na stávající rozpočtová omezení budou finanční 
prostředky z EFRR použity ve velké míře na podporu hospodářské konkurenceschopnosti 
ve nejvýznamnějších městských oblastech nebo nejdynamičtějších regionech, zatímco 
financování z EZFRV se zaměří na zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělství.

V této situaci by se vynakládání prostředků na podporu nezemědělských činností a rozvoj 
malých a středních podniků ve venkovských oblastech mohlo dostat mimo rámec obou fondů
a nebylo by kryto žádným z nich.

Základní veřejné služby a investice do infrastruktury ve venkovských oblastech, k jejichž 
financování je Fond soudržnosti rovněž určen, by rovněž mohly pociťovat nedostatek 
finančních prostředků.

V této souvislosti má zásadní význam nutnost vypracovat transparentní dlouhodobou strategii 
rozvoje venkova na celostátní a regionální úrovni, která by umožnila jasně stanovit priority
a cíle rozvoje venkova a upravit náležitě podporu z různých zdrojů.

Propojení druhého pilíře s politikami soudržnosti by však vyžadovalo úzkou koordinaci 
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činností na vnitrostátní úrovni.

Navíc je třeba zkoumat další faktory, které ovlivňují rozvoj a způsoby financování rozvoje 
venkova.

1. Dosud nebyl přesně vymezen pojem „venkovská oblast“. To znamená, že pokud mluvíme
o rozvoji venkova, je nezbytné zvážit, jakým způsobem jej vymezit z hlediska jejich 
vlastností a cílů rozvoje.

Tradičně se venkovské oblasti liší od městských oblastí tím, že mají nižší hustotu 
obyvatelstva, odlišnou strukturu zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a omezený přístup
k veřejným statkům. Z hlediska územní soudržnosti by neměla být nižší hustota 
obyvatelstva rozhodujícím hlediskem.

Jedním z rozvojových cílů Evropské unie je modernizace sociální struktury, včetně 
struktury zaměstnanosti. Je proto možné posílit územní soudržnost sbližováním struktury 
zaměstnanosti ve venkovských a městských oblastech. Hlavním problémem územní 
soudržnosti tedy zůstává úroveň příjmů a přístup k veřejným statkům, přičemž 
nejúčinnějším způsobem, jak těchto cílů dosáhnout, je podpora nezemědělských 
činností ve venkovských oblastech. Prostředky vyčleněné pro rozvoj venkova by však 
neměly znamenat snížení prostředků určených na přímé platby zemědělcům.

2. V několika příštích letech lze očekávat podstatné změny ve společné zemědělské politice. 
Za první pokus o uskutečnění změn můžeme považovat kontrolu stavu SZP.
V předchozích diskusích o struktuře SZP převažoval názor, že prostředky vyčleněné pro 
tuto politiku vedly k zachování odlišné úrovně hospodářství EU a neumožňovaly zvyšovat 
její konkurenceschopnost. V současné finanční politice Evropské unie je tento názor 
zřejmě částečně oprávněný, ve skutečnosti však záleží na způsobu, jakým se podpora 
Společenství využívá. Cíle politiky rozvoje venkova především nesmějí být v rozporu
s lisabonskými cíli, pokud by rozvoj vycházel z uplatňování mechanismu relativní 
konkurenceschopnosti (zvyšování efektivnosti při relativně nízkých nákladech), zejména 
co se týče místních zpracovatelských podniků, rozvoje infrastruktury a služeb, jakými jsou 
cestovní ruch, vzdělávání a ochrana životního prostředí.

3. Pokud jde o EZFRV, byly pro období 2007–2013 stanoveny následující priority:

– zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví,
– zlepšení ochrany životního prostředí a venkovských oblastí,
– zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství,
– vytváření místních kapacit v oblasti zaměstnanosti a diverzifikace (Leader).

Otázkou však je, zda má druhý pilíř SZP zůstat „politicky korektním“ mechanismem 
pro nepřímou podporu zemědělství nebo zda má zajistit přísun finančních 
prostředků pro venkovské příjemce, kteří nepracují v zemědělství, i pro příjemce, 
kteří sice nadále sídlí ve venkovských oblastech, ale přejdou od zemědělství k jiným 
formám pracovní činnosti? Pokud by rozvoj venkova byl nadále součástí SZP, nebyli 
by zemědělci připraveni o dosavadní způsoby financování z fondů Společenství?

4. Stanovení výše přímých podpor v zemědělství (první pilíř) a objemu spolufinancování
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z vnitrostátních zdrojů bude při zachování společného pojetí SZP na úrovni Společenství 
jedním z hlavních bodů sporu v diskusích o SZP. Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
návrhu Komise na omezení přímých plateb velkým zemědělským podnikům a na posílení 
druhého pilíře SZP, tj. rozvoj venkovských oblastí zvýšením úrovně modulace.

5. Obtíže spojené s prováděním politiky venkovského rozvoje vyplývají z překrývání 
odvětvových politik a politiky územní soudržnosti a z překrývání jejich hospodářských
a sociálních částí. Proto dosavadní činnost spíše než synergii opatření zdůrazňovala 
odlišnosti v oblasti kompetencí. Cílem koordinace by však mělo být zajištění synergie 
při využívání finančních prostředků. V jednotlivých členských státech existuje několik 
způsobů koordinace činností týkajících se přidělování prostředků na opatření pro rozvoj 
venkova. V současnosti je těžké prohlásit, že by řešení uplatňované v určitém státě mohlo 
být vzorem pro ostatní země. Ukazuje se, že spíše než organizační řešení má pro dosažení 
úspěchu v této oblasti klíčový význam politická vůle.

To je rovněž důvod, proč by v této oblasti mohlo být vhodné uplatňovat otevřenou 
metodu koordinace spolupráce na úrovni Společenství.

Je však třeba jasně říci, že politika rozvoje venkova má obrovský vliv na územní soudržnost.
Z tohoto důvodu se zdá, že je nevhodné oddělovat činnosti související s rozvojem venkova od 
politiky soudržnosti a od opatření regionálního rozvoje. Politika soudržnosti může lépe než 
SZP napomáhat řešení problémů rozvoje venkova, které se netýkají zemědělství, například 
podporovat rekvalifikaci pro práci v produktivnějších hospodářských odvětvích.

Začlenění politiky rozvoje venkova do politiky soudržnosti a regionálního rozvoje je však 
možné pouze za podmínky, že se pro rozvoj venkova vyčlení přiměřené prostředky, které 
budou použity v souladu s prioritami stanovenými pro venkovské oblasti.
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