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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o komplementarite a koordinácii politiky súdržnosti a opatrení na rozvoj vidieka
(2008/2100(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 158 a 159 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde, a najmä na jeho článok 91,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV)2,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti3,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/144/ES z 20. februára 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (programové obdobie 2007 –
2013)4,

– so zreteľom na Územnú agendu EÚ a prvý akčný program na vykonávanie Územnej 
agendy EÚ,

– so zreteľom na prácu Komisie na zelenej knihe o územnej súdržnosti, 

– so zreteľom na štúdiu Monitorovacej siete pre európske územné plánovanie (ESPON) 
s názvom Budúcnosť územia – územné scenáre pre Európu, 

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2008),

A. keďže doteraz nebol presne definovaný pojem vidieckych oblastí z hľadiska ich 
špecifických vlastností a rozvojových cieľov, 

B. keďže medzi vidieckymi oblasťami jednotlivých členských štátov Európskej únie sú 
značné rozdiely a keďže, zatiaľ čo vo vidieckych oblastiach mnohých starých členských 
štátov došlo k demografickému a hospodárskemu rozvoju, v nových členských štátoch 
obyvateľstvo z týchto oblastí obyčajne odchádza a hľadá si možnosti rekvalifikácie,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.
4 Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 20.
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C. keďže jedným z rozvojových cieľov Únie je modernizácia sociálnej štruktúry vrátane 
štruktúry zamestnanosti,

D. keďže územnú súdržnosť je možné posilniť vyrovnávaním príjmov na osobu 
a približovaním štruktúr zamestnanosti vo vidieckych a mestských oblastiach,

E. keďže z dôvodu rastu cien potravinárskych výrobkov sa znížil tlak na obmedzovanie 
poľnohospodárskej výroby,

F. keďže reforma štrukturálnej politiky na obdobie 2007 – 2013 priniesla zmeny v štruktúre 
fondov a v zásadách prideľovania podpory z týchto fondov, ako aj vytvorenie nového 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorý je prepojený 
so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) a oddelený od politiky súdržnosti,

G. keďže na zabezpečenie úspechu EPFRV je potrebné doplniť činnosti tohto fondu 
štrukturálnymi fondmi Spoločenstva, t. j. náležite koordinovať pomoc pochádzajúcu 
z rôznych fondov, najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho 
fondu (KF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF), a dohliadať na to, aby sa tieto fondy 
vzájomne dopĺňali,

H. keďže vytvorenie EPFRV a oddelenie prostriedkov, ktoré sú určené na iné ako 
poľnohospodárske ciele, od politiky súdržnosti a širšieho hľadiska regionálneho rozvoja 
môžu spôsobiť, že niektoré ciele budú buď zdvojené (ochrana životného prostredia alebo 
vzdelávanie), alebo jednoducho zanedbané,

I. keďže z dôvodu rozpočtových obmedzení existuje nebezpečenstvo, že prostriedky 
dostupné v rámci EFRV sa použijú z veľkej časti na posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti v najdôležitejších mestských oblastiach alebo v najdynamickejších 
regiónoch, zatiaľ čo zdroje EPFRV sú určené hlavne na zvýšenie konkurencieschopnosti 
v poľnohospodárstve, a že výdavky na podporu nepoľnohospodárskych činností a rozvoj 
MSP vo vidieckych oblastiach by sa tak mohli dostať na rozhranie oboch fondov 
a nepokrýval by ich ani jeden z nich, 

J. keďže ciele politiky rozvoja vidieka nesmú byť v rozpore s lisabonskými cieľmi, pokiaľ je 
tento rozvoj založený na uplatňovaní mechanizmu relatívnej konkurencieschopnosti 
(zvyšovanie výnosnosti pri relatívne nízkych nákladoch), najmä v miestnych 
potravinárskych podnikoch, v rozvoji infraštruktúry a v službách, akými sú cestovný ruch, 
vzdelávanie alebo ochrana životného prostredia,

1. domnieva sa, že tradičné kritéria, ktoré sa používajú na rozlíšenie vidieckych a mestských 
oblastí (nižšia hustota obyvateľstva, rozdielna štruktúra zamestnanosti, nižšia úroveň 
príjmov a obmedzený prístup k verejným statkom a službám) neposkytujú kompletný 
obraz o situácii; domnieva sa následne, že z hľadiska územnej súdržnosti by nemala byť 
rozhodujúcim faktorom nižšia hustota obyvateľstva, ale výška príjmu na osobu;

2. je presvedčený, že vzhľadom na skutočnosť, že medzi vidieckymi oblasťami jednotlivých 
členských štátov Európskej únie, ktoré tvoria takmer 80 % jeho územia, sú značné 
rozdiely, sa na podporu ich rozvoja vyžaduje integrovaný prístup, ktorý berie do úvahy ich 
osobitosti; 
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3. je presvedčený, že pri dobrom uplatňovaní politiky rozvoja vidieka sa musia brať do 
úvahy prírodné zdroje a špecifické charakteristiky regiónov;

4. vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby v spolupráci s Komisiou vypracovali na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni transparentnú a dlhodobú stratégiu rozvoja vidieka, aby 
mohli jasne stanoviť priority a ciele v oblasti rozvoja vidieka a podľa toho prispôsobiť 
pomoc pochádzajúcu z rôznych dostupných zdrojov;

5. domnieva sa, že politika rozvoja vidieka vo významnej miere ovplyvňuje územnú 
súdržnosť a že by bolo potrebné prehodnotiť náležitosť zásady, ktorá spočíva 
v oddeľovaní činností týkajúcich sa rozvoja vidieka od politiky súdržnosti a od opatrení 
regionálneho rozvoja;

6. domnieva sa, že začlenenie politiky rozvoja vidieka do politiky súdržnosti a opatrení 
regionálneho rozvoja bude možné iba v prípade, že sa na rozvoj vidieka vyčlenia 
primerané prostriedky, že sa tieto prostriedky použijú v súlade s prioritami stanovenými 
pre vidiecke oblasti a že opatrenia na rozvoj vidieka nespôsobia zníženie prostriedkov 
určených na priame platby pre poľnohospodárov;  

7. žiada Komisiu, aby predložila presné údaje o použití prostriedkov EPFRV 
a štrukturálnych fondov vo vidieckych oblastiach a aby preverila, či malo oddelenie 
EPFRV od štrukturálnych fondov za následok zvýšenie efektívnosti používania 
dostupných prostriedkov vo vidieckych oblastiach;

8. zdôrazňuje, že hlavnými výzvami v oblasti územnej súdržnosti sú naďalej výška príjmu na 
osobu a prístup k verejným statkom a službám a že najúčinnejším prostriedkom na 
naplnenie týchto cieľov je podpora nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych 
oblastiach;

9. žiada Komisiu a členské štáty, aby poskytovali primeranú podporu projektom zameraným 
na rozvoj ľudského kapitálu s dôrazom najmä na možnosti rekvalifikácie a ďalšieho 
odborného vzdelávania pre obyvateľov vidieckych oblastí;

10. zdôrazňuje úlohu, ktorú plnia malé a stredné podniky v rozvoji vidieka a ich prínos ku 
konvergencii na regionálnej a miestnej úrovni; vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne 
a miestne orgány, aby podporovali podnikavosť vo vidieckych oblastiach, najmä tak, že 
odstránia administratívne a právne prekážky;

11. uznáva, že problémy spojené s uplatňovaním politiky rozvoja vidieka vyplývajú 
z prekrývania odvetvových politík a politiky územnej súdržnosti a ich hospodárskych 
a sociálnych dimenzií, z početnosti organizačných modelov rozdelenia kompetencií 
a z koordinácie činností na úrovni členských štátov;

12. domnieva sa, že reforme financovania vidieckeho rozvoja musia predchádzať dôkladné 
analýzy vplyvu SPP na regionálny rozvoj v rámci územnej súdržnosti, ktoré uskutoční 
Komisia, a musí byť vypracovaný súbor osvedčených postupov pre celú politiku rozvoja 
vidieka;

13. vyzýva Radu, aby zvolala spoločné zasadnutie Rady ministrov pre poľnohospodárstvo 
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a rozvoj vidieka, na ktorom sa uskutoční výmena názorov o najlepších spôsoboch 
koordinácie politiky súdržnosti a o opatreniach na rozvoj vidieka;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci politiky rozvoja vidieka uplatňovali na 
úrovni Spoločenstva otvorenú metódu koordinácie;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.



PR\742211SK.doc 7/9 PE412.207v01-00

SK

ODÔVODNENIE

Reforma štrukturálnej politiky na obdobie 2007 – 2013 priniesla zmeny v štruktúre fondov 
a v zásadách prideľovania podpory z týchto fondov.

Jednou z významných zmien bolo vytvorenie nového Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) prepojeného so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP).

Zatiaľ čo vo finančnom výhľade na obdobie 2000 – 2006 boli finančné prostriedky na rozvoj 
vidieka spojené so štrukturálnymi fondmi a politikou súdržnosti, čím sa oddelili od 
finančných prostriedkov na SPP, podľa nového finančného rámca na obdobie 2007 – 2013 je 
EPFRV neoddeliteľnou súčasťou okruhu spojeného s SPP, čím bol oddelený od politiky 
súdržnosti.

Cieľom zákonodarcov pri oddelení EPFRV od ostatných štrukturálnych fondov a pri jeho 
prepojení s SPP bolo zlepšiť využívanie podpory z tohto fondu a zjednodušiť uplatňovanie 
integrovaného prístupu vo vidieckych oblastiach.

Kľúčom k úspechu týchto zmien však bola vhodná koordinácia podpory z rôznych fondov, 
najmä Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR), Kohézneho fondu (KF) 
a Európskeho sociálneho fondu (ESF), a ich vzájomné dopĺňanie sa.

Po zavedení týchto zmien je otázne, či toto oddelenie skutočne viedlo k efektívnejšiemu 
využívaniu dostupných prostriedkov.

Prepojenie financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky s prostriedkami určenými na 
rozvoj vidieka len zdanlivo zjednodušuje rozpočtové opatrenia. V skutočnosti to znamená 
oddelenie prostriedkov určených na nepoľnohospodárske ciele od politiky súdržnosti 
a širšieho  hľadiska regionálneho rozvoja, a v dôsledku toho buď duplicitu niektorých 
cieľov (napr. ochrana životného prostredia alebo vzdelávanie), alebo ich vynechanie 
v oboch oblastiach.

Existuje preto riziko, že s ohľadom na súčasné rozpočtové obmedzenia sa finančné 
prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci EFRR, vo veľkej miere použijú na podporu 
hospodárskej konkurencieschopnosti v najvýznamnejších mestských oblastiach alebo 
najdynamickejších regiónoch, pričom financovanie z EPFRV sa zameriava hlavne na 
zlepšenie konkurencieschopnosti v poľnohospodárstve.

V takejto situácii by výdavky na podporu nepoľnohospodárskych činností a rozvoj MSP vo 
vidieckych oblastiach boli na rozhraní oboch fondov a nepokrýval by ich ani jeden.

Nedostatok prostriedkov by sa tiež mohol prejaviť v základných verejných službách a
investíciách do infraštruktúry vo vidieckych oblastiach, na ktoré má prispievať aj Kohézny 
fond.

V tomto kontexte je osobitne dôležité vypracovať transparentnú, dlhodobú stratégiu pre 
rozvoj vidieka na národnej a regionálnej úrovni, aby bolo možné jasne stanoviť priority 
a ciele v oblasti rozvoja vidieka a prispôsobiť im podporu z rôznych dostupných zdrojov.
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Spojenie druhého piliera s opatreniami politiky súdržnosti by si však vyžadovalo úzku 
koordináciu činností na vnútroštátnej úrovni.

Okrem toho je tiež potrebné zohľadniť ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na rozvoj a spôsoby 
financovania rozvoja vidieka.

1. Doteraz ešte nebol presne vymedzený pojem vidieckych oblastí. To znamená, že ak 
hovoríme o rozvoji vidieka, je potrebné zvážiť, ako vymedziť vidiecke oblasti z hľadiska 
ich vlastností a rozvojových cieľov.

Tradične sa vidiecke oblasti od mestských oblastí odlišujú nižšou hustotou obyvateľstva, 
rôznou štruktúrou zamestnanosti, nižšou úrovňou príjmov a obmedzeným prístupom 
k verejným statkom. Z hľadiska územnej súdržnosti by nižšia hustota obyvateľstva nemala 
byť rozhodujúcim faktorom.

Jedným z rozvojových cieľov Európskej únie je modernizácia sociálnych štruktúr vrátane 
štruktúr zamestnanosti. Územnú súdržnosť je preto možné posilniť zbližovaním štruktúr 
zamestnanosti vo vidieckych a v mestských oblastiach. Hlavným problémom v oblasti 
územnej súdržnosti preto zostáva úroveň príjmov a prístup k verejným statkom a 
najúčinnejším prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je podpora 
nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych regiónoch. Prostriedky vyčlenené na 
rozvoj vidieka by však nemali spôsobiť zníženie prostriedkov určených na priame 
platby poľnohospodárom.

2. V nasledujúcich rokoch možno očakávať podstatné zmeny v spoločnej poľnohospodárskej 
politike. Preskúmanie stavu SPP môžeme považovať za prvú príležitosť na zmeny. 
V predchádzajúcich diskusiách o štruktúre SPP prevládal názor, že prostriedky vyčlenené 
na túto politiku viedli k zachovávaniu rozdielov v rámci hospodárstva Únie a 
neumožňovali zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. Podľa súčasnej finančnej politiky 
Európskej únie je tento názor možno čiastočne opodstatnený, v skutočnosti to však závisí 
od spôsobu, akým sa podpora Spoločenstva využíva. Najmä ciele politiky rozvoja vidieka 
nesmú byť v rozpore s lisabonskými cieľmi, pokiaľ je tento rozvoj založený na 
uplatňovaní mechanizmu relatívnej konkurencieschopnosti (zvyšovanie výnosnosti pri 
relatívne nízkych nákladoch), najmä v miestnych potravinárskych podnikoch, v rozvoji 
infraštruktúry a v službách, akými sú cestovný ruch, vzdelávanie a ochrana životného 
prostredia.

3. Pokiaľ ide o EPFRV, na roky 2007 – 2013 boli stanovené tieto priority:

– zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
– zlepšenie ochrany životného prostredia a vidieckych oblastí,
– zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia hospodárstva,
– vytváranie miestnych kapacít v oblasti zamestnanosti a diverzifikácie (LEADER).

Je však otázne, či má druhý pilier SPP zostať „politicky správnym“ mechanizmom 
nepriamej podpory poľnohospodárstva alebo či má zabezpečiť prísun prostriedkov 
pre vidieckych príjemcov, ktorí nepracujú v poľnohospodárstve, a príjemcom, ktorí 
síce zostávajú vo vidieckych oblastiach, ale prejdú od poľnohospodárstva k iným 
formám pracovnej činnosti? Ak by rozvoj vidieka zostal súčasťou SPP, neodobrali 
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by sa poľnohospodárom doterajšie spôsoby financovania z fondov Spoločenstva?

4. Vzhľadom na úsilie zachovať spoločný charakter SPP bude jedným z hlavných sporných 
bodov pri rokovaniach o SPP stanovenie výšky priamych platieb pre poľnohospodárstvo 
(prvý pilier) a objemu spolufinancovania z vnútroštátnych zdrojov. Osobitnú pozornosť 
treba venovať návrhu Komisie na zníženie priamych platieb veľkým poľnohospodárskym 
podnikom a na posilnenie druhého piliera SPP, t. j. rozvoja vidieckych oblastí, zvýšením 
sadzby modulácie.

5. Problémy spojené s uplatňovaním politiky rozvoja vidieka vyplývajú z prekrývania 
odvetvových politík a politiky územnej súdržnosti a ich hospodárskych a sociálnych 
dimenzií. Preto sa pri doterajšej činnosti dôraz kládol na rozdiely v oblasti 
kompetencií a nie na synergiu činností. Cieľom koordinácie by však malo byť 
zabezpečenie synergie pri využívaní finančných prostriedkov. V jednotlivých 
členských štátoch existuje mnoho spôsobov koordinácie činností v súvislosti s rozdelením 
finančných prostriedkov určených na rozvoj vidieka. V súčasnosti je ťažké tvrdiť, že by 
riešenie niektorej krajiny malo byť vzorom pre ostatné krajiny. Zdá sa, že pre 
zabezpečenia úspechu v tejto oblasti má rozhodujúci význam skôr politická vôľa, než 
akékoľvek organizačné riešenie.

Aj z tohto dôvodu by mohlo byť vhodným riešením v tejto oblasti spolupráce 
uplatnenie otvorenej metódy koordinácie na úrovni Spoločenstva.

Je však potrebné zdôrazniť, že politika rozvoja vidieka má obrovský vplyv na územnú 
súdržnosť. Z tohto dôvodu sa zdá byť oddelenie opatrení pre rozvoj vidieka od politiky 
súdržnosti a opatrení regionálneho rozvoja neodôvodnené. Táto politika môže lepšie ako SPP 
pomôcť pri riešení problémov rozvoja vidieka, ktoré sa netýkajú poľnohospodárstva, napr. 
rekvalifikáciou ľudských zdrojov na prácu v produktívnejších oblastiach hospodárstva.

Začlenenie politiky rozvoja vidieka do politiky súdržnosti a regionálneho rozvoja je však 
možné, len ak budú rozvoju vidieka pridelené dostatočné finančné prostriedky a ak sa tieto 
prostriedky budú využívať v súlade s prioritami stanovenými pre vidiecke oblasti.
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