
                        
 

 
Návrhy politiky Európskeho vidieckeho parlamentu (EVP) z decembra 2019 
 
Vidiecke oblasti majú pre Európu zásadný význam. Pokrývajú 80% územia EÚ, sú domovom približne 57% 
obyvateľstva a produkujú viac ako 46% HPH (uznesenie EP 2018). Poskytujú veľa potravín, dreva, surovín, 
vody a minerálov, ktoré potrebujeme. V celej vidieckej Európe sú potrebné opatrenia na inteligentné a 
diverzifikované vidiecke ekonomiky, ktoré sú možnosťou na zlepšenie zmeny klímy a ochranu biodiversity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Ľudia žijúci na vidieku si zaslúžia rovnakú kvalitu života ako tí, ktorí žijú v mestách. Niektoré vidiecke oblasti 
majú dobré služby, ale iné vidiecke regióny trpia obmedzenými ekonomikami, odchodom mladých ľudí, 
poklesom služieb, chudobou a sociálnym vylúčením. Potrebujú trvalé úsilie v oblasti regionálneho a 
vidieckeho rozvoja vrátane silného prvku podpory malých poľnohospodárov a diverzifikácie vidieckych 
ekonomík. Mnohé okrajové, riedko osídlené alebo horské oblasti potrebujú osobitnú podporu. 
 
Vidiecke spoločenstvá na celom kontinente sú ochotné a schopné prevziať iniciatívu pri posilňovaní svojich 
vlastných miestnych ekonomík a sociálnych štruktúr. Môžu tak prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ 
2020 v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. V čase odcudzenia medzi občanmi a 
európskou misiou môžu pomôcť znovu vybudovať spojenie s Európou. Potrebujú však skutočnú podporu 
vlád. 
 
EVP zakladá svoje návrhy na článku 174 TFEU  (Zmluva o fungovaní Európskej únie), na Manifeste EVP z 

roku 2019 a na Vyhlásení európskeho vidieckeho obyvateľstva, Candás Asturias. 

EVP volá po programe vidieka pre celú vidiecku Európu a najmä pre slabšie vidiecke oblasti založené na 

skutočnom partnerstve, v ktorom spolupracujú EÚ, národné vlády, vidiecke a mestské subjekty. 

Vidieckych občanov a mimovládne organizácie treba vnímať ako súčasť riešenia. Inštitúcie EÚ musia 

navzájom užšie spolupracovať. 

V rámci právomocí delegovaných EÚ na roky 2021 - 2027 sa od vlád žiada, aby zvážili 

medziodvetvový charakter rozvoja vidieka a boli inkluzívni v politikách, plánovaní a financovaní. 

Sektorové myslenie musí byť nahradené medzisektorovým prístupom. 

 

CAP (SPP) a iné programy 

 

EVP volá po: 

 

• Harmonizácii nariadení pre SPP a regionálne, sociálne a námorné fondy 

• EARDF sa má vrátiť do Nariadenia o spoločných ustanoveniach (Common Provisions Regulation) 

• Vyčlenenie rozpočtu pre tematický cieľ 8 pre živé vidiecke oblasti navrhovaných strategických 

plánov SPP (pre integrovaný územný rozvoj). 

• Integrované ustanovenia pre vidiecke záležitosti v ERDF a ESF. 

• Pokračujúci záväzok voči Kohéznemu fondu na podporu regiónov s krehkými ekonomikami. 

• Zvýšenie podielu fondov SPP, ktoré sa venujú pilieru 2, so silným zameraním na posilnenie 

sekundárnych a terciárnych sektorov vidieckych ekonomík a na udržanie vidieckych služieb a 

infraštruktúry. 

• Ustanovenia v týchto nariadeniach o prostriedkoch na zjednodušenie (napríklad zjednodušené 

možnosti nákladov pre miestne projekty), ktoré skutočne pomôžu úradníkom, miestnym akčným 



                        
 

skupinám a príjemcom; a na uznanie hodnoty sociálnych výsledkov a vplyvov, ktoré majú dlhodobý 

prínos pre dediny, spoločenstvá a vidiecke územia pri financovaní založenom na výkone. 

• Programe 2021 - 2027 na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť a podporovať 

miestne stratégie s inteligentnými ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi riešeniami na 

miestnej úrovni, napr. Integrované stratégie v oblasti biodiverzity, energetiky a klímy. 

• Finančné programy (ESF, Horizon ...), ktoré budú inkluzívnejšie pre občanov a mimovládne 

organizácie. 

 

 

LEADER, Smart Villages 

 

EVP žiada: 

 

• Podporu CLLD (miestneho rozvoja vedeného komunitou) a aktívneho zapojenia organizácií 

občianskej spoločnosti do rozhodovacích a implementačných procesov rozvoja vidieka. 

• Rozšírenie programu Smart villages (Inteligentné dediny) o všetky formy inovácií a uznanie 

kľúčovej úlohy malých miest ako ústredných miest pre inováciu vo vidieckych regiónoch Európy. 

• Rozšírenie úlohy programu LEADER ako kľúčového prostriedku poskytovania európskych a 

vnútroštátnych fondov spôsobom, ktorý zodpovedá osobitným potrebám každej oblasti a ktorý 

využíva energiu a zdroje verejného, súkromného a občianskeho sektora. Miestnym akčným 

skupinám by sa malo umožniť vykonávanie prístupu CLLD a zahrnutie financovania z rôznych 

európskych a vnútroštátnych fondov a pri využívaní fondov by sa im mala poskytnúť väčšia miera 

autonómie a flexibility. 

• Vyčlenenie a účelové viazanie finančných prostriedkov určených osobitne na inovácie v 

komunite prostredníctvom inteligentných dedín vo všetkých fondoch spravovaných 

prostredníctvom MAS a - ak nie sú dostupné - prostredníctvom aktívnych národných organizácií pre 

rozvoj vidieka, najmä v oblasti animácie a budovania kapacít. 

 

 

Tematické a iné záležitosti 

 

EVP volá po: 

 

• Podpore udržania / tvorby pracovných miest v poľnohospodárskych podnikoch a podpora 

spolupráce medzi malými farmármi. 

• Udržiavaní a posilňovaní podporných mechanizmov pre vidiecke podnikanie. 

• Zvýšenom zameraní na potreby mladých ľudí vo vidieckych oblastiach a na podporu mladých 

poľnohospodárov a mladých podnikateľov, ktorí môžu byť novými hnacími silami rozvoja vidieka. 

• Zvýšených investíciách do opatrení na boj proti zmene podnebia a na zmiernenie jeho vplyvu na 

vidiecke regióny a na uvedomenie si výrazného prínosu vidieckych oblastí a ich spoločenstiev k 

výrobe obnoviteľnej energie, podpore obehového a ekologického hospodárstva a dlhodobej 

ochrane prírodných zdrojov: tieto by mali byť aj naďalej povinnými prvkami programov rozvoja 

vidieka. 

• Širšom programe vytvárania sietí, budovania kapacít a výmen medzi zainteresovanými stranami 

na vidieku a vládami vo všetkých európskych krajinách vrátane pokračovania vysoko hodnotnej 



                        
 

Európskej siete pre rozvoj vidieka (sieť CAP) a rozšírenia programu Erasmus + tak, aby zahŕňal 

všetkých aktívnych účastníkov činností v oblasti rozvoja vidieka. 

• Zrýchlenom procese pristúpenia alebo formálnej podpore krajín juhovýchodnej Európy s 

posilnenými programami rozvoja vidieka vrátane programu LEADER. Aktéri rozvoja vidieka v týchto 

krajinách by mali mať plnú schopnosť zúčastňovať sa na nadnárodných sieťach a výmenách s 

partnermi EÚ. 

• Podpore transformácie AKIS (poľnohospodárskych a znalostných inovačných systémov) na širší a 

medzisektorový ARKIS (poľnohospodárske a VIDIECKE vedomostné a informačné systémy). 


