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I.	AGRÁRNA POLITIKA

Agrárnu politiku všeobecne považujeme za súčasť hospodárskej politiky štátu, v jej zameraní na zabezpečenie výživy obyvateľstva a na využitie disponibilných zdrojov v agrárnom a agropotravinárskom sektore príslušnej krajiny.
Úvod
Princípy agrárnej politky všeobecne sú koncentrované do problematiky zabezpečenia dostatočnosti zdravých potravín, výrobné a spracovateľské subjekty aby mali garantovanú primeranú výkonnosť a dôchodkovosť a aby výroba, spracovanie a agroobchod potravín nezhoršoval ekologickú vyváženosť životného prostredia.
	Požiadavky na Spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie – SAP  /Common Agricultural Polisy – CAP/ boli formulované Rímskou zmluvou už v roku 1957.
	Agrárna  politika od vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva bola prioritnou problematikou hospodárskeho a integračného vývoja. Zakladajúce krajiny EHS mali však diferencovanú formu a obsah podpory poľnohospodárstva a ich farmárov.
	Obsah študijného textu orientujeme na problematiku:
·	Vývoj Európskej integrácie
·	Spoločná poľnohospodárska politika – SAP
·	Nástroje poľnohospodárskej politiky
·	Nová – Spoločná poľnohospodárska politika – Agenda 2000
·	Politika vidieckeho rozvoja EÚ.
I.	1.  Vývoj Európskej integrácie 
Úvod
	Pre objektívnejšie pochopenie obsahu a činnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky uvádzame genézu časového vývoja úsilia o Integrovanie Európy.
	V Paríži, pred päťdesiatymi rokmi bola prijatá Schumanova deklarácia, ktorú považujeme za základ západoeurópskych integračných procesov. Niektorí autori tvrdia, že korene európskej vzájomnosti môžeme nájsť už v antickom Grécku, kde 200 rokov pred naším letepočtom sa vytvoril tzv. Achájsky spolok. Otto I. už pred tisíc rokmi bol na čele Prvotného európskeho spoločenstva. Jiří z Podebrád ( v r. 1462 – 1464) dal vypracovať Návrh stálej organizácie európskych štátov. V ďalších storočiach myšlienky o Integrovanej Európe iniciovali napríklad Ján Amos Komenský, angličan Viliam Penn, filozof Immanuel Kant, Victor Hugo a ďalší. Medzi svetovými vojnami vznikla iniciatíva k vytvoreniu Spojených štátov Európskych, ako dôsledok oslabenia európskych pozícií v teritóriach koloniálneho sveta a snáď i inšpirácie na americký model a reagovania na zámorskú konkurenciu. Otcom prvodobej myšlienky európskeho zjednotenia sa v roku 1943 stal politik Winston Churehill.  Zmluva o Západnej únii bola podpísaná v Bruseli roku 1948 (Francúzsko, Veľká Británia a Belgicko). Na predznačenú vojenskú alianciu nadväzovalo v roku 1948 podpísanie Zmluvy o ekonomickej spolupráci Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu /OEEC/.
	
Cieľ
Cieľom podkapitoly Vývoja Európskej integrácie je koncentrovane vyjadriť teoretické prístupy a formulovať tendencie časového a obsahového vývoja.

Vlastný text
	Európska integrácia vo vývoji chronologicky predstavuje priebežné zmeny a Európske spoločenstvá.
(9. mája 1950 vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí formuloval a predniesol Parížsku Deklaráciu s konštatovaním, že “ svetový mier nemožno zabezpečiť bez konštruktívnych snáh úmerných nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú”. K utvoreniu Európy nedôjde naraz, alebo podľa jediného všeobecného plánu. Zjednotenie európskych národov vyžaduje vylúčiť starý konflikt medzi Francúzskom a Nemeckom. Francúzska vláda navrhuje podriadiť francúzsku a nemeckú produkciu uhlia a ocele spoločnému Vysokému úradu, utvoriť organizáciu, do ktorej by mohli vstúpiť aj ostatné európske krajiny. Zjednotením uhoľnej a oceliarskej výroby by sa okamžite utvoril spoločný základ na hospodársky rozvoj, čo by bol prvý krok k európskej federácii; zmenil by osudy tých oblastí, čo sa dlhý čas orientovali na výrobu zbraní pre vojnu, ktorej sa samy stali najčastejšími obeťami”.) 
	Deklarácia upozorňuje, že navrhované riešenie medzi Francúzskom a Nemeckom “položí skutočné základy ich ekonomickej unifikácie”. Prínosy, ktoré z toho vzniknú, dajú sa k dispozícii “celému svetu bez rozdielu a bez výnimky” s cieľom prispieť k zvýšeniu životnej úrovne a k podpore mierových cieľov. Deklarácia sa končí opätovným zdôraznením, že  “tieto návrhy povedú k vybudovaniu prvých konkrétnych základov Európskej federácie, ktorá je nevyhnutná na zachovanie mieru”.
	Schumanova Deklarácia bola prvým krokom, ktorý sa materializoval 18.apríla 1951 podpísaním parížskej zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ – ESUO (Montánna únia).
	Montánna únia, označovaná za prototyp západoeurópskej integrácie, vytýčila si za cieľ utvoriť medzi členskými štátmi spoločný trh montánnych výrobkov. Malo sa teda uskutočniť voľné obchodovanie s montánnymi výrobkami (uhlím, oceľou, ale aj železnou rudou, koksom a železným šrotom) medzi členskými štátmi, mali sa zaviesť spoločné ochranárske bariéry proti ich dovozu od nečlenov. V členských štátoch sa mal umožniť aj voľný pohyb pracovných síl medzi montánnymi odvetviami. 
	Montánna únia sa stala typom nadštátnej a sektorovej integrácie /tabuľky 1 a 2). Nadštátnosť sa stretla s úsilím členských štátov zachovať si národnú suverenitu.  Montánna únia spočiatku stimulovala výrobu montánnych výrobkov, umožnila presunúť výrobu na miesta, kde sa dala rozvíjať racionálnejšie.
Ukázalo sa však, že spoločný trh budovaný len pre montánne produkty nie je dostačujúci. Okrem toho o sebe čoraz viac dávala vedieť spomínaná skutočnosť, že vyčlenenie montánnych odvetví pod nadnárodnú moc pri ponechaní ostatných odvetví v moci národných vlád vedie k záujmovým konfliktom, ktoré v konečných dôsledkoch brzdia integračný proces.


Tabuľka 1
Formy trhovej integrácie podľa charakteru riadiacich orgánov

Forma integrácie
Charakteristika foriem
Medzištátna
Obmedzená právomoc spoločných orgánov, zložených zo zástupcov
Vlád členských štátov. Ich rozhodnutia majú zväčša odporúčajúci charakter. Výnimku tvoria prípady presne vymedzené v zakladajúcich zmluvách, resp. iných dohodách.
Nadštátna
Rozsiahla právomoc spoločných orgánov. Ich uznesenia sú záväzné pre vlády členských štátov. S postupujúcim integračným procesom sa v čoraz väčšej miere prechádza od zásady jednomyseľnosti na väčšinové rozhodovanie. Vedúce orgány majú prostriedky a nástroje na presadenie svojich rozhodnutí.


Tabuľka 2
Formy trhovej integrácie podľa rozsahu pôsobnosti integračných opatrení

Forma integrácie
Charakteristika foriem
Neúplná
sektorová
Integračné opatrenia sa obmedzujú len na určité odvetvia

horizontálna
Integrácia sa týka len niektorých hospodárskych a politických opatrení

regionálna
Do integračného procesu sa nezapájajú všetky štáty, iba štáty určitej oblasti sveta.
Úplná
Na integračnom procese sa zúčastňujú všetky štáty prichádzajúce do úvahy. Zjednocovanie sa týka všetkých možných hospodárskych a politických opatrení. Do integračného spájania sa zapájajú všetky odvetvia. (Úplná integrácia dnes vo svete nejestvuje nikde a ani v budúcnosti nie je reálna).


Európske hospodárske spoločenstvo (EEC)  vzniklo na základe Rímskej zmluvy podpisom 6 štátov, 25.marca 1957. Rímska zmluva vstúpila do platnosti po predchádzajúcich ratifikáciách 1. januára 1958.
Prioritné ekonomické ciele EHS  sa mali dosiahnúť počas prechodného obdobia v rokoch 1958 – 1970. Článok 3, Rímskej zmluvy ich formuluje nasledovne:
-     odstránenie ciel a kvantitívnych obmedzení medzi členskými štátmi pri dovoze     
       a vývoze tovaru
-     zavedenie spoločných colných taríf a spoločnej obchodnej politiky voči tretím   
       krajinám
-	voľný pohyb osôb služieb a kapitálu medzi členskými krajinami
-	zavedenie spoločnej poľnohospodárskej politiky
-	zavedenie spoločnej dopravnej politiky
-	vytvorenie systému pôsobiaceho proti nekalej konkurencii na trhu
-	koordinácia hospodárskej politiky členských štátov
-	zbližovanie národných zákonodarstiev
-	založenie Európskeho sociálneho fondu, s cieľom zlepšiť možnosť zamestnávania pracujúcich a prispieť k zvýšeniu životnej úrovne
-	založenie Európskej investičnej banky s úlohou uľahčiť hospodársky rozvoj vytváraním nových zdrojov
-	pridruženie zámorských krajín a území.

Európske spoločenstvo pre jadrovú energiu  (EURATOM):
-  vzniklo spolu so založením EHS na základe Rímskej zmluvy,
-   jeho podstatným znakom je spoločný trh jadrových materiálov.
EEC, ESCS a EURATOM mali pôvodne niektoré samostatné orgány (Komisia, Rada ministrov) a niektoré spoločné (Európsky parlament, Súdny dvor). Významným krokom k ich zjednoteniu bola Bruselská zmluva o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskeho spoločenstva, ktorá vstúpila do platnosti 1.7.1967.

Jednotný spoločný trh
	V rokoch 1970 – 1980 sa vývoj integrácie spomaľuje.  Strata dynamiky integračného procesu úkzo súvisela s nepriaznivým vývojom svetového hospodárstva v tomto období a s dopadom nepriaznivých javov (cyklické otrasy, pád bretton – woodskeho menového systému, surovinová a energetická kríza, rast nezamestnanosti, inflácie atď. Národné riešenia týchto problémov začali v mnohých smeroch preferovať pred spoločným prístupom, v niektorých smeroch sa dokonca začali presadzovať dezintegračné kroky.
	K radikálnej zmene vývoja, od stagnačných tendencií, došlo až v polovici 80. rokov  (jún 1985), kedy sa opäť hlavným cieľom politiky Európskeho hospodárskeho Spoločenstva stáva vytvorenie “jednotného spoločného trhu” (1.1.1993), ktorý bol publikovaný vo forme tzv. Bielej knihy o dobudovaní vnútorného trhu. 
Išlo o bariéry trojakého druhu: fyzické, technické a fiškálne.
	Fyzické bariéry znamenali:
 - odstrániť hraničné prekážky v súvislosti s kontrolou tovaru a osôb.

Technické bariéry:
-	odlišné národné technické štandardy a bezpečnostné opatrenia,
-	štátne podpory priemyslu a poľnohospodárstvu,
-	uprednostňovanie domáceho verejného sektoru na jednotlivých národných trhoch
(napr. poskytovanie štátnych zakázok),
-	pasové kontroly a komplex prekážok obmedzujúcioch voľný pohyb pracovných síl,
-	menové kontroly a ďalšie bariéry brzdiace voľný pohyb kapitálu a pod.
Fiškálne bariéry spočívali predovšetkým v rozličnej výške nepriameho zdanenia.

Obsah Bielej knihy sa stal základom pre vypracovanie a oficiálne prijatie Jednotného Európskeho Aktu (Single European Act – SEA) vo februári 1986, (vstúpil do platnosti v júli 1987). Svojim obsahom Jednotný európsky akt modifikuje a kompletizuje zmluvy, na základe ktorých EHS vzniklo. Do zmlúv sú začlenené nové priority spoločného záujmu ako:
-	spolupráca v oblasti hospodárskej a menovej politiky,
-	hospodárska a sociálna súdržnosť,
-	politika v oblasti životného prostredia,
-	sociálne politika,
-	oblasť výskumu a vývoja.
Mala sa rozšíriť možnosť použitia väčšinového princípu pri rozhodovaní Rady EHS  namiesto zásady jednomyseľnosti.
Hlavným cieľom SEA bolo však dosiahnutie jednotného vnútorného trhu, ktorý definuje ako “priestor bez vnútorných hraníc a na základe tejto zmluvy zaistený i voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu”.    

Vznik Európskej únie
V dňoch 9. – 10. Decembra 1991 zasadala Európska rada (najvyšší predstavitelia dvanástich členských štátov). Výsledkom tohto summitu bolo podpísanieZmluvy o Európskej Únii (Maastrichtska zmluva, ktorú možno významom prirovnať k Rímskej zmluve a k Jednotnému európskemu aktu.
Zmluva o EÚ predstavuje jednotný celok, ktorý obsahuje dve časti:
-	zmluvu o hospodárskej a menovej únii
-	zmluvu o politickej únii.
Ich obsahom sú formulované nasledovné ciele :
-	podporovať vyrovnaný a trvalý ekonomický a sociálny pokrok, a to najmä prostredníctvom vytvorenia priestoru bez vnútorných hraníc, posilnenia ekonomickej a sociálnej súdržnosti a založenia hospodárskej a menovej únie, zahrňujúcej napokon aj spoločnú menu,
-	na medzinárodnom poli presadzovať európsku identitu, najmä uplatňovaním spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane prípadného formulovania spoločnej obrannej politiky, ktorá by časom mohla viesť k spoločnej obrane,
-	posilniť obranu práv a záujmov občanov členských štátov zavedením občianstva Únie,
-	rozvinúť úzku spoluprácu v právnych a vnútorných záležitostiach,
-	udržať dosiahnuté výsledky a stavať na nich pri posudzovaní otázky, do akej miery treba politiky a formy spolupráce zavedené zmluvou o Európskej Únii revidovať, s cieľom zabezpečiť efektívnosť mechanizmov a inštitúcií Spoločenstva.

Predpokladom, aby Zmluva o Európskej Únii vstúpila do platnosti (január 1993) bolo nevyhnutne ju ratifikovať v národných parlamentoch členských krajín. 

 Proces budovania hospodárskej a menovej únie možno rozdeliť do troch štádií:
Prvé štádium: začalo 1.júla 1990 a sústredilo sa najmä na vytvorenie jednotného vnútorného trhu EHS.
Druhé štádium: začalo 1. Január 1994 a obsahovalo:
Prípravu podmienok pre prechod ku konečnému štádiu (konvergenčné kritéria)
-	štátny dlh nesmie prekročiť 60 % HDP,
-	verejný rozpočtový deficit nesmie prekročiť 3 % HDP,	
-	miera inflácie nesmie presahovať mieru inflácie dosiahnutú v troch štátoch EHS s najnižšou infláciou – o viac ako 1,5 %,
-	úroková miera na dlhodobé vládne cenné papiere nesmie presahovať úrokovú mieru existujúcu v troch štátoch EU s najnižšou infláciou o viac ako o 2 %,
-	počas dvoch rokov nesmie členská krajina iniciovať devalváciu svojej meny v Európskom menovom systéme.
	Založenie Európskeho menovaného inštitútu, ktorého cieľom bolo posilnenie koordinácie menových politík členských krajín EÚ, podporovať využívanie ECU a pripraviť pôdu pre vytvorenie Európskej centrálnej banky (ECB).
	Tretie štádium obsahovalo:
-	založenie Európskej centrálnej banky (júl 1998), so zodpovednosťou za vykonávanie  menovej politiky a udržiavanie cenovej stability,	
-	neodvolateľné fixovanie kurzov mien členských krajín EÚ k ECU,
-	zavedenie európskej menovej jednotky, ktorá nahradí národné mince a bankovky.
(Výsledky plnenia vtedajších podmienok obsahuje tab. 3)

	Z tabuľky 3 vyplýva, že tri zo štyroch kritérií na prechod ku spoločnej mene spĺňa iba šesť krajín. Pri kombinácii všetkých štyroch kritérií splnilo podmienky len – Luxembursko. 

Tabuľka 3
Príklad plnenia konvergenčných kritérií za rok 1995


štátny dlh
(ako% z HDP)
úroková miera
(%)
Inflácia
(%)
deficit rozpočtu
(ako% z HDP)
Belgicko
        134,3 *
            7,5
1,4
- 4,3 *
Dánsko
          73,4 *
            8,3
2,2
         - 1,9
Nemecko
          59,3
            6,8
1,8
         - 3,6
Grécko     //
        113,2 *
          15,9 *
           9,3 *
         - 9,3 *
Španielsko    //
          64,2 *
          11,3 *
           4,7 *              
         - 5,8 *
Francúzsko
          51,2
            7,5
           1,8
         - 5,0 *
Írsko
          86,0 *
            8,4
           2,5
         - 2,0
Taliansko   //
        122,7 *
          12,2 *
           5,4 *
         - 7,3 *
Luxembursko
            7,6
            7,5
           2,0
        + 1,4
Holandsko
          78,7 *
            6,9
           1,9
         - 3,7 * 
Rakúsko
          68,9 *
            7,2
           2,3
         - 5,6 *
Portugalsko  //     
          70,7 *
          11,8 *
           4,1 *
         - 5,6 *
Fínsko
          65,0 *
            8,8
           1,0
         - 5,3 *
Švédsko
          79,7 *
          10,3
           2,9
         - 7,4 *
Veľká Británia
          52,8
            8,3
           2,8
         - 5,2 *
podmienka
max.60,0 
max.8,97
Max.2,9
max.-3,0

 Vysvetlivky:    *  - nesplnenie kritéria,   //  - nesplnenie kritérií vo všetkých ukazovateľoch



Inštitúcie  EÚ

EURÓPSKA KOMISIA (The European Commission)
	Podáva návrhy a je zodpovedná za implementáciu rozhodnutí. 
            -	väčšie štáty majú dvoch splnomocnencov, ďalšie po jednom
-	20 komisárov (splnomocnencov vymenovaných členskými štátmi)
-	nezávislý orgán (nesleduje národné záujmy, ale záujmy EÚ ako celku
-	garant plnenia dohôd
-	má výhradné právo predkladať návrhy
-	má výhradné právo realizovať návrhy
-	má výhradné právo vykonávať druhotnú legislatívu
-	spravuje Európsku Úniu
-	dozerá na realizáciu nariadení a direktív Rady.

RADA (The Council)
-	ministri EÚ – 15 pre svoju oblasť
-	rozhodovacia úloha
-	normotvorná
-	zodpovedná za koordináciu ekonomických politík
-	vyjadruje národné záujmy krajín
-	vyhlasuje deklarácie
-	udeľuje mandáty Komisii
-	vydáva legislatívne opatrenia:
nariadenia  - všeobecná platnosť, aplikujú sa priamo
direktívy (smernice) – platnosť pre všetky štáty, štát si však môže zvoaliť spôsob
                        a metódu realizácie
rozhodnutia -  sú určené jednému, alebo viacerým štátom, alebo jednotlivých 
                        subjektom, je to reakcia na konkrétny prípad
odporúčania -  majú nezávislý charakter, orientujú ako v určitej situácii postu-
                        povať.                  

EURÓPSKA RADA (TheEuropean Council)    
-     summity najvyšších prestaviteľov (2x do roka)
-	prezentácia iniciatív a impulzov pre Radu
-	posudzovanie kľúčových problémov vývoja integrácie
-	rieši kontraverzné otázky, ktoré blokujú Radu
-	zaoberá sa aktuálnymi otázkami – spoločné diplomatické postoje a stanoviská.

EURÓPSKY PARLAMENT (The European parliament)
	-    19 výborov
-	poslanci sú volení priamo (626 poslancov)
-	poradná a kontrolná úloha (Rada nie je povinná zohľadniť názor parlamentu. 
Parlament má rozhodnutia k rozpočtu.

SÚDNY DVOR (Court of Justice)
-	kontrolná funkcia (či nové normy sú v súlade s obsahom základných zmlúv)
-	vyslovuje názory týkajúce sa správnej interpretácie zákonov
-	právne normy EÚ majú prednosť pred národnými.

Chronológia obsahového vývoja Európskej integrácie
19. septembra 1946
Winston Churchill v prejave v Zurichu vyzval k vytvoreniu Spojených štátov európskych

8. – 10.mája 1948
Koordinačný výbor pre európsku jednotu organizje Haagsky kongres. Vo svojich rezolúciách kongres vyzýva k vytvoreniu zjednotenej demokratickej Európy a k vytvoreniu Rady Európy.

5.mája 1949
V Londýne je založená Rada Európy. Prijíma sa rozhodnutie o jej sídle v Štrasburgu.

9.mája 1950
Francúzsky minister zahraničia Robert Schuman navrhuje vytvorenie Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ESUO)

18.apríla 1951
Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, NSR a Taliansko (“Šestka”) podpisujú zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (Parížsku zmluvu)

10.februára 1953
Vznikol spoločný trh uhlia, železnej rudy a železného šrotu

1.mája 1953
Vznikol spoločný trh ocele

a  2.júna 1955
Ministri zahraničia Šestky na stretnutí v Messine odsúhlasili ďalší rozvoj integrácie. Bol vytvorený medzivládny výbor, ktorý viedol Paul – Henri Spaak

25.marca 1957
Šestka v Ríme podpisuje zmluvy zakladajúce Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a EURATOM (Rímske zmluvy)

1.januára 1958
Rímske zmluvy vstupujú do platnosti. Prvým prezidentom Komisie EHS sa stáva Walter Hallstein, prvým prezidentom Komisie EURATOMu Louis Armand

1.januára 1959
Clá medzi štátmi EHS sa znižujú o 10 %

21.júla 1959
Sedem členských štátov Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC) – Dánsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko a Veľká Británia – sa dohodlo na založení Európskeho združenia voľného obchodu (Eduropean Free Trade Association – EFTA). Zmluva vstúpila do platnosti 3.mája 1960

1.januára 1961
Po prvý raz sa čiastočne približujú národné clá štátov EHS. Konečným cieľom je zavedenie spoločnej colnej tarify voči nečlenským štátom

9. júla 1961
Podpísali asociačnú dohodu medzi EHS a Gréckom

31.júla 1961
Írsko požiadalo o vstup do EHS

9.augusta 1961
Veľká Británia požiadala o vstup do EHS

10.augusta 1961
Dánsko požiadalo o vstup do EHS

14.januára 1962
Rada prijíma prvé štyri nariadenia týkajúce sa spoločného trhu v poľnohospodárstve, prvé finančné nariadenie a nariadenie usmerňujúce konkurenciu

30.apríla 1962 
Nórsko požiadalo o vstup do EHS

14.januára 1963
Francúzsky prezident de Gaulle vetuje britské členstvo v EHS.

29.januára 1963
Prerušili sa rozhovory s Veľkou Britániou o jej vstupe do EHS.

12.septembra 1963
Bola podpísaná asociačná dohoda medzi EHS a Tureckom

8.apríla 1965 
Bola podpísaná zmluva zlučujúca výkonné orgány troch Európskych spoločenstiev (ESUO, EHS a EURATOM)

10.mája 1967
Veľká Británia podáva druhú žiadosť o členstvo v EHS

11.mája 1967
Dánsko podáva druhú žiadosť o členstvo v EHS

24.júla 1967
Nórsko podáva druhú žiadosť  o členstvo v EHS

28.júla 1967
Švédsko žiada o členstvo v EHS

1.júla 1968
Dokončila sa colná únia a vytvorila sa spoločná colná tarifa EHS

29.júla 1968
Garantoval sa voľný pohyb pracovných síl v rámci Spoločenstva s cieľom vytvoriť spoločný trh pracovných síl

18.decembra 1968
Komisia predkladá Rade Mansholtov plán reformy poľnohospodárstva v Spoločenstve

19. – 20. Decembra 1969
Rada súhlasí s finančnými opatreniami pre poľnohospodárstvo, s vytvorením vlastných zdrojov ES a s posilnením rozpočtových právomocí Európskeho parlamentu

1.januára 1970
Zodpovednosť za zahraničnú obchodnú politiku sa presúva z členských štátov na ES

30.júna 1970
V Luxemburgu sa začalo druhé kolo rokovaní s Dánskom, Írskom, Nórskom a Veľkou Britániou

22.januára 1972
Boli podpísané zmluvy o vstupe Dánska, Írska, Nórska a Veľkej Británii do Európskych spoločenstiev

21.marca 1972
Bol zavedený “menový had”, vlády členských štátov a Rada súhlasia s tým, aby kurz mien členských štátov osciloval v rozpätí nepresahujúcom 2,25 %

10.mája 1972
Referendum v Írsku schvaľuje vstup do ES

13.júla 1972
Dolná snemovňa schvaľuje vstup Veľkej Británie do ES

22.júla 1972
S krajinami Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré nepožiadali o vstup (Islandom, Portugalskom, Rakúskom, Švajčiarskom a Švédskom), ES podpisuje dohody o voľnom obchode

25.septembra 1972
Referendum v Nórsku zamieta vstup krajiny do ES

2.októbra 1972
Referendum v Dánsku schvaľuje vstup krajiny do ES

19. a 20. Októbra 1972
Hlavy štátov/vlád rozšíreného Spoločenstva súhlasia s transformáciou ES na Európsku úniu a prijímajú nový časový plán pre EMU

1.januára 1973
ES sa rozširuje na 9 členov. ES získalo výhradnú zodpovednosť za spoločnú obchodnú politiku

14.mája 1973
Nórsko podpisuje s ES dohodu o voľnom obchode

5.októbra 1973
Fínsko podpisuje s ES dohodu o voľnom obchode

21.januára 1974
Ministri práce a sociálnych záležitostí prijímajú Sociálny akčný program ES, na základe ktorého ES vyvíja aktivitu v troch oblastiach: v otázkach zamestnanosti, harmonizácie životných a pracovných podmienok, a účasti obidvoch strán priemyslu na rozhodovaní o sociálnej a hospodárskej politike ES

9. a 10. decembra 1974
Hlavy štátov/vlád v Paríži sa dohodli na pravidelných stretnutiach, pod názvom Európska rada

10. a 11.marca 1975
V Dubline sa hlavy štátov/vlád  po prvý raz stretávajú ako Európska rada

18.marca 1975
Rada ministrov odsúhlasila založenie Európskeho regionálneho rozvojového fondu

5.júna 1975
Vo Veľkej Británii občania v referende rozhodli o zotrvaní v ES

12.júna 1975
Grécko žiada o prijatie do ES

16.septembra 1975
Nadviazali sa oficiálne vzťahy medzi ES a Čínou

a  2.decembra 1975
Európska rada konaná v Ríme rozhodla o zavedení európskeho pasu a o účasti na dialógu Sever – Juh

16.februára 1976
Rada vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) navrhuje dohodu medzi svojimi členmi a ES

28.marca 1977
Portugalsko žiada o prijatie do ES

1.júla 1977
Došlo k úplnému odstráneniu ciel medzi deviatimi členmi ES

28.júla 1977
Španielsko žiada o prijatie do ES

6. a 7.júla 1978
Európska rada konaná v Brémach schvaľuje vytvorenie Európskeho menového systému (EMS) a Európskej menovej jednotky (ECU)

5.septembra 1978
Krajiny ES začínajú rokovania o spoločnej rybolovnej politike

13.marca 1979
Začína pôsobiť Európsky menový systém, a to so spätnou platnosťou od 1.januára 1979

28.mája 1979
V Athénach boli podpísané dokumenty vzťahujúce sa k vstupu Grécka

17. a 20.júla 1979
V Štrasburgu sa uskutočnilo prvé zasadanie Európskeho parlamentu zvoleného v priamych voľbách. Simone Veilová bola zvolená za prvého prezidenta Parlamentu

28.júla 1980
ES podpisuje dohodu o spolupráci s Rumunskom

6.októbra 1980
Komisia vyhlasuje stav otvorenej krízy v oceliarskom priemysle a žiada Radu o súhlas na zavedenie výrobných kvót

1.januára 1981
Grécko sa stáva desiatym členským štátom ES

23.februára 1982
V referende sa Grónsko rozhoduje opustiť ES

25.januára 1983
Po šesťročných rokovaniach sa členské štáty dohodli na spoločnej rybolovnej politike

17.- 19.júna 1983
Európska rada konaná v Stuttgarte prijala Slávnostnú deklaráciu o Európskej únii

26.septembra 1984
Čína a ES parafovali dohoduo obchodnej a hospodárskej spolupráci

12.júna 1985
Boli podpísané dokumenty o vstupe Španielska a Portugalska do ES

14.júna 1985
Komisia predkladá Bielu knihu o dokončení jednotného trhu

2.a 3.decembra 1985
Európska rada konaná v Luxembrugu súhlasí s inštiticionálnou reformou rozširujúcou kompetencie Spoločenstva a právny rámec pre spoluprácu v oblasti zahraničnej politiky. Revízia Rímskej zmluvy sa realizovala v Jednotnom európskom akte

1.januára 1986
Španielsko a Portugalsko vstupujú do Spoločenstva, čím sa jeho členská základňa rozširuje na 12 krajín

14.apríla 1987
Turecko podalo žiadosť o prijatie do ES

29.marca 1988
Komisia predkladá Cecchiniho správu (“The Cost of non-Europa”), ktorá kvantifikuje výhody jednotného trhu

25.júna 1988
V Luxemburgu podpisujú Spoločnú deklaráciu o nadviazaní oficiálnych vzťahov medzi RVHP aES

26.septembra 1988
ES podpisuje s Maďarskom dohodu o obchodnej a hospodárskej spolupráci

29.júna 1989
Španielsko sa pripája k Európskemu menovému systému

17.júla 1989
Rakúsko žiada o prijatie do ES

19.septembra 1989
Medzi Poľskom a ES podpisujú dohodu o obchodnej a hospodárskej spolupráci

9.mája 1990
Medzi Bulharskom a ES podpisujú dohodu o obchode a spolupráci

19.júna 1990
V Luxemburgu podpisujú druhú Schengenskú dohodu

1.júla 1990
Začína sa prvé štádium budovania hospodárskej a menovej únie

4.júla 1990
Cyprus žiada o prijatie do ES

16.júla 1990
Malta žiada o prijatie do ES

21.augusta 1990
Komisia prijíma balík opatrení na integrovanie Nemeckej demokratickej republiky do ES

8.októbra 1990
Veľká Británia sa stáva desiatym členom Európskeho menového systému

29.marca 1991
Členovia Schngenskej dohody a Poľsko súhlasia so zrušením vízovej povinnosti, ktoré vstúpilo do platnosti

24.júna 1991
Ministri financií dosahujú dohodu o harmonizácii dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní na alkohol, tabak a minerálne oleje. Od roku 1993 štandardná úroveň dane z pridanej hodnoty nesmie byť menšia ako 15 %

25.júna 1991
Španielsko a Portugalsko sa pripájajú k Schengenskej dohode

1.júla 1991 
Švédsko žiada o prijatie do ES

9. a 10.decembra 1991
Summit Európskej rady v Maastrichte. Hlavy štátov a vlád sa dohodli na návrhu Zmluvy o Európskej únii

16.decembra 1991
V Bruseli podpisujú Európske dohody medzi ES a Poľskom, Maďarskom a Československom

7.februára 1992
Podpisujú Maastrichtskú zmluvu o Európskej únii

18.marca 1992
Fínsko žiada o prijatie do ES


2.júna 1992
V referende sa 51,05 % francúzskych voličov vyslovuje za ratifikáciu Zmluvy o Európskej únii.

20.septembra 1992
Nórsko žiada o prijatie do ES.

18.mája 1993
Po akceptovaní výhrad Dánska 56,8 % Dánov v druhom referende hlasovalo za Zmluvu o Európskej únii

2.augusta 1993
Po otrasoch Európskeho menového systému ministri hospodárstva a financií dočasne rozširujú pásmo kurzového rozpätia z 2,25 % na 15 %

4.októbra 1993
Renegociovala sa európska dohoda podpísaná medzi ES a následníckymi štátmi Česko – Slovenska

10. a 11. Decembra 1993
Na zasadaní Európskej rady v Bruseli je hlavným bodom rokovania hospodárska situácia v Európskej únii. Prezident Komisie Delors predkladá Bielu knihu o raste, konkurencuieschopnosti a zamestnanosti

1.januára 1994
Začína sa druhé štádium hospodárskej a menovej únie

16.marca 1994
Uzatvárajú sa rokovania o vstupe Nórska (po Rakúsku, Fínsku a Švédsku)

1.apríla 1994
Maďarsko žiada o prijatie do EÚ

8.apríla 1994
Poľsko žiada o prijatie do EÚ

9. – 12.júna 1994
Uskutočňujú sa štvrté priame voľby do Európskeho parlamentu

12.júna 1994
V referende sa 66,4 % Rakúšanov vyslovuje za vstup do EÚ

16.októbra 1994
V referende 57 % Fínov hlasuje za vstup do EÚ

13.novembra 1994
V referende 52,2 % Nórov hlasuje za vstup do EÚ

27. a 28.novembra 1994
V referende 52,2 % Nórov hlasuje proti vstupu do EÚ

1.januára 1995
Fínsko, Rakúsko a Švédsko vstupujú do EÚ

26.marca 1995
Schengenská dohoda vstupuje do platnosti. Zrušili sa pasové kontroly medzi krajinami Beneluxu, Francúzskom, Nemeckom, Portugalskom a Španielskom

12.júna 1995
EÚ podpisuje asociačnú dohodu s Estónskom, Lotyšskom a Litvou

22.júna 1995
Rumunsko žiada o prijatie do EÚ

27.júna 1995
Slovenská republika žiada o prijatie do EÚ

27.októbra 1995
Lotyšsko žiada o prijatie do EÚ
20.novembra 1995
EÚ podpisuje asociačnú dohodu s Izraelom

28.novembra 1995
Estónsko žiada o prijatie do EÚ

8.decembra 1995
Litva žiada o prijatie do EÚ

14.decembra 1995
Bulharsko žiada o prijatie do EÚ

1.januára 1996
Do platnosti vstupuje colná únia medzi EÚ a Tureckom

17.januára 1996
Česká republika žiada o prijatie do EÚ

27.marca 1996
Potom, čo britskí vedci dokázali, že BSE (bovine spongiform encephalopathy) sa môže prenášať na ľudí prostredníctvom konzumácie hovädzieho mäsa, Európska komisia zavádza celosvetový zákaz exportu britského hovädzieho mäsa a výrobkov z neho.

29.marca 1996
Medzivládna konferencia o revízii Maastrichtskej zmluvy sa otvára v Turíne. V priebehu 12 mesiacov má pripraviť návrhy o justičných a vnútorných záležitostiach, priblížení EÚ záujmom ľudí, väčšej otvorenosti, zlepšení inštitucionálnej efektívnosti, zahraničnej politike a štruktúrach rozhodovania

10.júna 1996
Slovinsko žiada o prijatie do EÚ

December 1997
Luxemburský summit prijíma rozhodnutie o rozšírení EÚ o 10 krajín strednej a východnej Európy a o Cyprus

12.marca 1998
V Londýne sa schádza prvá schôdzka Európskej konferencie, na ktorej sa zúčastňujú štáty EÚ, 10 asociovaných štátov strednej a východnej Európy, a Cyprus

31.marca 1998
Začínajú sa vstupné rozhovory EÚ s Cyprom, Českou republikou, Estónskom, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom

1.decembra 1999
Vstup Grécka do schengenskej oblasti

Kontrolné otázky:
1.	Charakterizujte vývoj Európskej integrácie
2.	V chronológii Európskej integrácie charakterizujte problematiku súvisiacu 
3.	s vývojom poľnohospodárstva
4.	Podľa chronológie Európskej integrácie charakterizujte priority súvisiace so   žiadosťami SR o asociáciu o prijatie do ES.



I.  2.  Spoločná poľnohospodárska politika - SAP 
            (Common Agricultural Policy – CAP)

Úvod
	Rímska dohoda (rok 1957) bola základom vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a zároveň viedla k ustanoveniu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SAP). Každá zo zakladajúcich šiestich krajín EHS mala diferencovanú poľnohospodársku politiku a najmä diferencovanú formu a obsah podpory farmárov.
	Rímska dohoda hoci stanovila len rámcové postupy spoločnej politiky, ale jej presný cieľ a obsah vymedzila v článku 39 nasledovne:
	a/ poľnohospodársku produktivitu je nutné dosiahnuť zvýšením technického pokroku, racionálnym rozvojom poľnohospodárskej produkcie a optimalizáciou výrobných faktorov,
	b/ zabezpečiť porovnateľnú životnú úroveň členom poľnohospodárskej komunity,
	c/ dosiahnuť a garantovať stabilitu poľnohospodárskych trhov a obchodu,
	d/ dosiahnuť bilancovanie zásob a plnenie spoločenských požiadaviek,
	e/ pre výrobcov a spotrebiteľov primerané ceny.
	Dôvody pre vznik Spoločnej poľnohospodárskej politiky boli i vo výrazných rozdieloch najmä:
vtedajšej agrárnej zamestnanosti (napríklad v Belgicku 10 %, v Taliansku vyše  30 %),
diferencovaný podiel poľnohospodárstva na HDP (v Belgicku 8 %,  v Taliansku 23 %), diferencovaná miera sebestačnosti potravín a nedostatok potravín ako dôsledok “studenej vojny” a ďalšie príčiny.
Článok 38 Zmluvy o EHS stanovuje vymedzenie produktov rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, rybolovu a poľnohospodárskych výrobkov prvostupňového spracovania (Európsky súd rozhodol, že tam nemôže byť zaradené drevo).
Vzhľadom k tomu, že Rímska Zmluva o EHS vyjadrila len rámcové postupy, tak ďalšie články, napríklad článok 43 stanovuje regulácie, nariadenia a rozhodnutia korešpondujúce so Spoločnou poľnohospodárskou politikou a odkonzultované v Európskom parlamente, v Rade ministrov a v ďalších Európskych inštitúciach.

Cieľ
	Cieľom kapitoly Spoločná poľnohospodárska politika je poukázať na jej vývoj, postupy a komparáciu v problematike agrozamestnanosti, na štruktúru a výkonnosť fariem a charakterizovať negociačné a aproximačné pozície SR v transformácii na EÚ.

Vlastný text
I.  2.1. Ciele a postupy Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Základnou úlohou všeobecnej agrárnej politiky je spoluúčasť na realizácii hospodársko politického a spoločenskopolitického rozvoja. Agrárny sektor je nutné chápať ako súčasť ekonomického systému a agrárnu politiku ako súčasť politického systému a preto agrárna politika znamená mnohostranné prepojenie s oblasťami hospodárskej politiky a jej programy. Výsledky, dopady a opatrenia presahujú rámec agrárneho sektoru a znamenajú súvislosti s ďalšími odvetviami národného hospodárstva.
Vo vývoji Spoločnej agrárnej politiky sledujeme nasledovné súvislosti :
·	sloboda (priestor pre formálny a materiálny rozvoj jednotlivca, aspekty rozvoja domácností, podnikov, presadzovania záujmov stavovských organizácií, zväzov, odborov),	- spravodlivosť (vo vzťahu k požiadavkám k výkonom a k odmene, princíp rovnosti šance a ťažko realizovateľný princíp spravodlivosti v uspokojení požiadavky životného minima, minimálnej mzdy, rozdelenia príjmov, atď.),
·	istota s riešením rizika agrárnej produkcie, obchodu, prekonávanie kríz, konfliktov, atď.),
·	blahobyt – s uspokojovaním potrieb jednotlivca, podnikov, rezortu, spoločnosti, primeranosť rozsahu, produkcie, primeraná životná úroveň, pracovné a životné prostredie, atď.
V pluralistickej spoločnosti je agrárna politika určovaná viacerými nositeľmi, z časti diferencovanými nositeľmi kompetenciami a záujmami.
Spoločná poľnohospodárska politika vyvíja úsilie na harmonizovanie záujmu vlád, parlamentov, politických strán, akademických a výskumných inštitúcií a ďalších nositeľov v súkromnej a verejnej sfére na národnej a medzinárodnej úrovni (OSN, UTO, FAO, OECD, medzinárodné banky, atď.).
Spoločná poľnohospodárska politika je prioritne akceptovaná na troch základných princípoch :
·	vytvorenie jednotného trhu poľnohospodárskych výrobkov,
·	princíp preferencie spoločenstva voči tretím krajinám,
·	princíp finančnej solidarity.

Schéma hospodársko – politických a agrárnopolitických cieľov
Hospodársko-politické ciele
Agrárno-politické ciele
EFEKTÍVNOSŤ
-	vnútrosektorová alokácia podnikovej štruktúry,
-	medzisektorová alokácia mobility faktorov,
-	medziregionálna deľba práce,
-	medzinárodná deľba práce,
-	rozšírenie technického pokroku,
-	externé efekty (životné prostredie a ďalšie faktory)
ROZDEĽOVANIE
-	medzi ekonomickými záujmovými skupinami (výrobcovia, mimoprodukčné efekty),
-	medziregionálne (znevýhodnené oblasti),
-	medzinárodné (rozvojové a potravinové pomoci),
-	medzi jednotlivými domácnosťami (sociálne skupiny, bohaté skupiny),
-	medzi súčasnú a budúcu generáciu (neobnoviteľné zdroje, staré dlhy),
STABILITA
-	spotrebiteľské ceny,
-	výrobné ceny,
-	istota zásobovania,
-	platobná a obchodná bilancia,
EKONOMICKÁ SLOBODA
-	liberálne peňažné poľnohospodárstvo,
-	zvyšovanie konkurenčnej pozície poľnohospodárstva,
-	podpora samostatnosti subjektov


Vytvorenie jednotného trhu poľnohospodárskych výrobkov je nutné chápať ako voľný pohyb poľnohospodárskych výrobkov medzi členmi ES, neobmedzovaný clami a ďalšími obchodnými bariérami. Predpokladmi na vznik takto chápaného trhu sa stali spoločné ceny, spoločné pravidlá konkurencie, pevné menové kurzy v poľnohospodárskom sektore a kompatibilná legislatíva.
Princíp preferencie spoločenstva voči tretím krajinám predpokladal vytvorenie ochrannej zóny okolo územia ES oproti vonkajšej konkurencii, čo v praxi znamená ochranu spoločného trhu proti lacnejším dovozom. Ceny poľnohospodárskych výrobkov sú na svetovom trhu o 15 – 30 % nižšie ako na trhu ES.
Finančná solidarita znamená, že na finančných nákladoch sa podieľajú všetky zúčastnené štáty. Túto solidaritu zabezpečuje financovanie zo spoločných fondov Európsky poľnohospodársky zabezpečovací a garančný fond (The European Agricultural Guidance and Guarantee Fund – EAGGF), ktorý financuje všetky výdavky spojené s realizáciou spoločnej poľnohospodárskej politiky bez ohľadu na to, ktorého produktu a ktorého členského štátu sa týkajú.
Spoločná poľnohospodárska politika vo vyše štyridsaťročnom vývoji prebiehala nasledujúcimi etapami:
·	Prvá etapa 1957 – 1968: jedenásťročný integračný proces v podstate realizujúci Bruselskú dohodu.
·	Druhá etapa 1968 – 1985: ako formulovanie a dovŕšenie agrárneho trhu, ekonomicko – legislatívne formulovanie tržných poriadkov (tvorba spoločných cien, ochrana vnútorného trhu a proexportná orientácia). Na teritóriu EÚ cez trhové poriadky sa zabezpečuje 95 % poľnohospodárskej a komoditnej produkcie. Vo väčšine krajín EÚ v tomto období vzniká Fond regulácie (FTR).
·	Tretia etapa v rokoch 1985 – 1992 znamená plne integrovaný trh, vo väčšine komodít dovŕšenie sebestačnosti, realizácia neprimeraného protekcionizmu a integračné zväčšovanie ekonomického potenciálu, ekonomickej sily a ekonomickej úrovne v poľnohospodárstve krajín EÚ. Riešenie problémov protekcionizmu medzi krajinami EÚ a ďalšími svetovými producentmi prináša i nezhody, vstupujúce do diferencovanej úrovne proexportnej politiky a neprimeranej subvenčno – dotačnej náročnosti.
·	Od roku 1992 vzniká nová agrárna stratégia EÚ, sčasti inovovaná politikou v USA a najmä vplyvom politiky GATT, odrážajúca riešenie problémov nízkej úrovne akceptácie spoločnej politiky, problémov ochrany vlastného poľnohospodárstva pred klesaním svetových cien, riešenia problémov európskeho presýtenia potravinami, previazanosti EÚ s realizáciou politiky GATT a najmä riešenie problémov krajín strednej a východnej Európy s ich transformáciou na podmienky EÚ.
Medzi 60. a 90. rokmi sa reálne rozpočtové náklady na SPP viac menej stabilne zvyšovali, aj keď sa pritom zdvojnásobil počet členských štátov. Hlavné výkyvy tohto rastúceho trendu sa časove zhodovali so zmenami cien na svetovom trhu, ktoré zase na druhej strane záviseli od nerovnováhy medzi ponukou a dopytom v tretích krajinách.
V širokom ekonomickom zmysle boli náklady SAP pre spotrebiteľov z EÚ, spôsobené vysokými cenami potravinárskych surovín, značne prevyšujúce podstatné ekonomické zisky farmárov napriek ich zvýšeným výrobným nákladom.
V máji 1992 Komisár pre poľnohospodárstvo pán MacSharry dosiahol súhlas Rady s hlavným säúborom reformných opatrení SAP, ktoré sa mali zaviesť počas troch rokov, od sezóny 1993/94 do 1995/96. Obsah týchto reforiem bol nasledovný:
1.	Intervenčná dotovaná cena za obilniny bola znížená asi o 30 %, spolu s rovnakým   znížením platieb za výmery olejnín a bielkovinových plodín.
2.	Dotovaná cena hovädzieho mäsa bola znížená o 15 %, pričom zásahový  výkup a  prebytok    
hovädzieho   dobytka   bol   viac  obmedzený   (predpokladali,  že  trhové  ceny     produktov bravčového mäsa a hydiny klesnú následkom obmedzenia cien obilnín).
3.    Boli zavedené priame kompenzačné platby  pre  farmárov,  ktoré  mali   vyvážiť  zníženie 
       dotovaných cien. Tieto kompenzácie sa rátajú na hektár výmery obilnín,  olejnín a struko-
       vín (na základe priemerných regionálnych úrod) a na kus hovädzieho  dobytka  samčieho 
       pohlavia.
4.    Kontrola zásob obilnín sa uplatňovala prostredníctvom kompenzovaného podielu neobro-
benej pôdy (pôvodne 15 %), u všetkých producentov okrem malých výrobcov a prostred-
níctvom kvót na príplatky za hovädzie a ovčie mäso (dotácia na kus). Keď  sa  prekročila
základná ročná výmera určená pre daný  región,  alebo  veľkosť  stáda,  znížila  sa  výška
pridelených dotácií.
5.   Ako  “sprievodné  opatrenia”  boli  vytvorené  rôzne  agroekologické   programy, ktoré by       
mali byť spolufinancované vládami jednotlivých štátov. Komisiou bolo schválených niekoľko špecifických schém, ktoré boli aj uplatnené, ako napr. zalesňovanie ornej pôdy,ochrana mokradí a ďalšie.	

Tabuľka 4
Makroekonomické charakteristiky podielu poľnohospodárstva (v %)
               

Podiel poľnohospodárstva na

HDP

1997
prac.silách

1997
% importu potrav.

1997
import tovarov a
služieb(% kHDP)
1997





OECD
           1,7
            6,1
           14,0
21
EÚ 15
           2,4
            5,3
           10,0
25
CEFTA
           5,8
          18,5
           10,2
42
Slovensko
           5,0
            5,2
             8,3
65
ČR
           4,2
            5,0
             7,4
54
Maďarsko
           6,4
            6,5
             6,5
33
Poľsko
           6,6
          19,0
             9,1
25
Balkánske štáty
         14,5
          24,5
           18,0
44
Baltické štáty
         10,2
          17,5
           14,5
52
Prameň:  OECD, national Account Statistics, 1997
               Komparácia slovenského poľnohospodárstva a EÚ, 1997


Reformné návrhy komisára Raya Mac Sharryho:
	Zníženie nákupných cien (tzv. systém “rozpočtových stabilizátorov”), ktorý začína automaticky pôsobiť, ak výroba a náklady presiahnú maximálnu úroveň. Ako príklad možno uviesť obilie, kde zníženie garantovanej ceny približne o 30 % bolo zamerané na zníženie produkcie, keď zásoby obilia dosiahli 33 miliónov ton pri konštantnej spotrebe a asi 2 – 2,5 % ročnom raste produkcie. Zníženie cien sa kompenzovalo priamymi vyrovnávacími dávkami, podľa výšky priemerných úrod. Farmári s vyššími úrodami na lepších pôdach dostávali vyššie vyrovnávacie príspevky.
	Vyňatie poľnohospodárskej pôdy z užívania (konzervovanie, najčastejšie zatrávnenie). Každý poľnohospodár, ktorý chcel mať nárok na vyrovnávací príspevok musel v roku 1994 vyňať 15 % a v roku 1995 12 % pôdy. Od tejto povinnosti boli oslobodení farmári s produkciou obilia menšou, než 92 ton ročne. Aj tu poľnohospodári hospodáriaci na lepších pôdach dostali za zatrávnenie vyššiu prémiu. Zatrávňovanie bolo v EÚ priemerne dotované vo výške 620 DM na hektár. Na kontrolu sa využíval zložitý systém satelitov, pomocou ktorých možno dokázať, že plochy skutočne neslúžia na pestovanie obilia. Toto opatrenie znamenalo zníženie výmery obilnín pod 4,5 mil. hektárov a celková úroda bola nižšia o 18 mil. ton.
	Opatrenia podporujúce predčasný odchod farmárov do dôchodku vo veku 55 rokov.
            Posilnenie opatrení na ochranu životného prostredia a podpory na využitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely, ako je zalesnenie a rekreačné využitie.
	Predčasné rozhodnutia otvorili ďalšiu problematiku Uruguajskej dohody GATT o poľnohospodárstve z roku 1993, ktorá obsahovala zmeny a obmedzenia poľnohospodárskej politiky EÚ a ďalších najmä asociovaných krajín.
	Od roku 1992 Komisia vytvorila viacero návrhov na režimy ďalších komodít. Na niektoré z nich boli zavedené obmedzenia (napr. na cukor a zemiaky), iné boli odložené (napr. víno, ovocie a zelenina), alebo z dôvodu obštrukcií v Komisii neprešli (napr. mlieko). Účinnosť tejto reformy zasiahol i kurzové pohyby, keďže: “agro-monetárne” dohody upravujúce prepočet priamych dotácií a dotovaných cien do národných zmien spôsobili, že krajiny so slabnúcou menou (ako v tomto období napríklad Británia, Taliansko) v skutočnosti vykonali omnoho užšie cenové obmedzenia a vyššie priame platby, zatiaľ čo krajiny so silnými menami (napríklad Nemecko) odmietli znášať plný dopad znížených dotácií a ostrejšej konkurencie ostatných členských štátov. Všeobecne reálne výrobné ceny v EÚ medzi rokmi 1991 a 1994 klesli o 4,5 %, kým omnoho vyššie poklesy boli zaznamenané napr. pre Nemecko (6,4 %).
	Záväzky vyplývajúce z Uruguajského kola v dotáciách EÚ boli v rámci stanovených limitov.
	Spoločná poľnohospodárska politika znamená priebežnú súčinnosť a ovplyvnenie nasledovných tendencií:
	SAP a potravinárstvo , najmä zamestnanosti v agrárnom a potravinárskom sektore a tvorby tovarov s pridanou hodnotou, ktorá je medzi poľnohospodárstvom a potravinárstvom diferencovaná v prospech potravinárstva .

Tabuľka 5
Komparácia poľnohospodárstva a potravinárstva    (rok 1995)

Krajina
Zamestnanosť
(v tis.obyv.)
Pridaná hodnota 
(mld.ECU)

Poľnohospod.
Potravinárstvo.
Poľnohospod.
Potravinárstvo
Belgicko
       98
      71                      
           2.3
             2.1          
Dánsko
     142
      64
           2.0
             3.5
SRN
     914
    520
           9.1
           22.4
Grécko
     793
      56
           6.9
             1.0
Španielsko
         1,253
    339
         12.4*
           12.7
Francúzsko
         1,142
    360
         21.4
           16.8
Írsko
     154
      44
           2.6
             3.0
Taliansko
         1,749
    212
         21.6
           10.3
Luxemburgsko
         6
        2
           0.1
              -
Holandsko
     305
    130
           5.8
             6.7
Portugalsko
     522
      65
           1.9
              -
Veľ.Británia
     548
    513
           7.4
          21.3
EÚ – 12    
         7,626
        2,378
          93.5
         101.4
Prameň: Európska komisia 1995


SAP a farmárstvo , s tendenciou výrazného znižovania počtu pracovníkov (v Ø EÚ o – 56 %, v Španielsku o – 64 %, v taliansku o – 61 %, atď.), znižovania relatívnej agrozamestnanosti, ktorá v EÚ predstavuje okolo 5 % , vo V. Británii 2,2 %, v Belgicku 2,5 %, atď. Najvyššiu reletívnu agrozamestnanosť v sledovanom období dosahuje Grécko (21 %), Írsko (12,7 %), Portugalsko (11,2 %), atď. 


Tabuľka 6
SAP a agrozamestnanosť


Počet pracovníkov
(celkove v tis.)
% zníženia
Agrozamestnanosť (v %)

1970
1994
1970-1994
1970
1994
Belgicko
         176
          100
       - 43
        5,0
        2,5
Dánsko
         303
          140
       - 54
      12,9
        5,4
SRN
      2 262
          849
       - 62
        8,6
        3,0
Grécko
      1 279
          794
       - 38
      40,8
      21,3
Španielsko
      3 310
       1 198
       - 64
      27,1
      10,1
Francúzsko
      2 647
       1 101
       - 58
      12,8
        5,1
Írsko
         283
          144
       - 49
      27,0
      12,7
Taliansko
      3 878
       1 504
       - 61
      20,1
        7,5
Luxemburgsko
           12
              6
       - 50
        8,7
        3,0
Holandsko
         289
          180
                                   
        6,2
        4,6
Portugalsko
         984
          805
       - 18
      29,2
      11,7
Veľ.Británia
         806
          547
       - 32
        3,3
        2,2
EÚ – 12    
    16,230
       7,198
       - 56
      13,4
        5,6
Prameň:  CEC, 1995

	Nevýrazné sú tendencie v štruktúre fariem, najmä vysoký podiel fariem do 10 ha (v Ø EÚ a˛ 66 %), do 50 ha v Ø 27 % a nad 50 ha je len 8 % fariem. Vżkonnosť fariem sa stabilizuje a oproti Ø výkonnosti EÚ najvyššiu výkonnosť dosahuje  V.Británia, Belgicko a Luxembursko. Najnižšiu výkonnosť dosahuje Portugalsko (z Ø EÚ len 18 %) a Grécko (52 %) .
Tabuľka 7
SAP, štruktúra a výkonnosť fariem (v %, v r. 1994)


< 10 ha
10 – 50 ha
> 50 ha
Výkonnosť celkom 
(v tis. ECU )          % ECU   
Belgicko
        45
        48
          7
        20,3
      220
Dánsko
        17
        64
        19
        10,6
      115
SRN
        46
        47
          7
        10,3
      112
Grécko
        89
        11
          -
          4,8
        52
Španielsko
        73
        21
          6
        10,9
      118
Francúzsko
        32
        49
        19
        14,3
      155
Írsko
        25
        64
        11
        11,3
      123
Taliansko
        84
        14
          2
          8,7
        95
Luxemburgsko
        29
        41
        30
        18,5
      201
Holandsko
        44
        51
          5 
        12,8
      139
Portugalsko
        88
        10
          2
          1,7
        18
Veľ.Británia
        24
        42
        34
        20,3
      220
EÚ – 12    
        66
        27
          8
          9,2
      100
Prameň: CEC, 1995

Obchodné tendencie je možné vyjadriť ako vplyv:
-	SAP na spotrebiteľskú politiku a spotrebiteľa na riešenie sebestačnosti,
-	vplyv SAP na enviromentálnu stabilitu,
-	súvislosti SAP na obchodnú teritoriálnu orientáciu, a ďalšie súvislosti. 

I. 2.2. Negociačné a aproximačné pozície SR a EÚ

Acpuis communitaire – vyjadruje podmienky negociačných a aproximačných postupov, noriem, zákonov, nariadení a rozhodnutí v krajinách EÚ a stratégia v krajinách predvstupového obdobia.
	Slovenská republika akceptuje a je pripravená v plnom rozsahu implementovať acquis v kapitole Vonkajšie vzťahy k referenčnému dátumu vstupu SR do EÚ 1. Januára 2004.
	Slovenská republika vykonáva obchodnú politiku a rozvíja ekonomické vzťahy s tretími krajinami v súlade s princípmi a prioritami stanovenými Svetovou  obchodnou organizáciou (WTO). 
	Acquis v oblasti vonkajších vzťahov pozostáva hlavne z legislatívy, ktorá je priamo aplikovateľná pre členské krajiny EÚ a nevyžaduje transpozíciu do národného práva.
	Slovenská republika je členom WTO a pristúpila ku všetkým multilaterálnym dohodám. V rámci platných plurilaterálnych dohôd Slovenská republika pristúpi k Dohode o vládnych zákazkách a Dohode o obchode v civilnom letectve. Na základe perspektívy vstupu do EÚ Slovenská republika prispôsobuje obchodnú politiku a harmonizuje pozície s Európskou úniou.
	Slovenská republika poskytuje preferencie pre dovozy výrobkov z najmenej rozvinutých (100%) a rozvojových krajín (50%). 
	Smernice EÚ v oblasti Exportných úverov boli čiastočne zapracované do zákona o Exportno-importnej bynke Slovenskej republiky. V rámci pripravovaných legislatívnych úprav bude do 1.januára 2002 legislatíva Slovenskej republiky zharmonizovaná s acquis.
	V oblasti obchodnopolitických nástrojov, v rámci implementácie záväzkov z WTO, Slovenská republika v roku 1997 prijala zákony týkajúce sa ochranných opatrení pri dovoze, ochrany pred dumpingom, subvencií a vyrovnávacích opatrení pri dovoze.
	Slovenská republika je vstupom pripravená prevziať platnú legislatívu EÚ v oblasti nástrojov obchodnej politiky. 
	Slovenská republika uplatňuje sankcie vyplývajúce z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Pokiaľ ide o autonómne sankcie EÚ, Slovenská republika sa pripája k ich uplatňovaniu. Slovenská republika vstupom do EÚ prevezme legislatívu pre implementáciu sankcií OSN platnú pre všetky členské krajiny a tiež konkrétne nariadenia v oblasti sankcií platné v čase vstupu.
	Platná legislatíva Slovenskej republiky v oblasti výrobkov dvojitého použitia je kompatibilná s legislatívou EÚ upravujúcou režim pre kontrolu vývozu výrobkov dvojitého použitia. Pripravovaná modifikácia príslušného nariadenia Európskej komisie bude po jej prijatí zapracovaná do legislatívy Slovenskej republiky.
	Slovenská republika neuplatňuje množstvové obmedzenia na dovoz a vývoz textilných a oceliarskych výrobkov a ani monitorovacie systémy. Vstupom do EÚ Slovenská republika prevezme platný režim v daných oblastiach a je pripravená zabezpečiť voči tretím krajinám administráciu množstvových obmedzení a monitirovacích systémov.
	Okrem colnej únie s Českou republikou a uzatvorených preferenčných dohôd s krajinami CEFTA, EFTA, tureckom a pobaltskými republikami je vzájomný obchod uskutočňovaný na báze doložky najvyšších výhod. Zmluvná základňa Slovenskej republiky s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu a s krajinami bývalej Juhoslávie (obchodné dohody a dohody o obchodno-hospodárskej  vedecko-technickej spolupráci) je širšia v porovnaní s EÚ.
	Stratégia rezortu pôdohospodárstva v predvstupovej príprave do EÚ rozpracovaná v Národnom programe implementácie Acquis communautaire. Z pohľadu rezortu pôdohospodárstva hlavnými prioritami predvstupovej stratégie sú: 
·	dosiahnutie ekvivalencie v technickej a technologickej úrovni poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a úrovni produktivity práce
·	dosiahnutie ekvivalencie v kvalitatívnych a zdravotno-hygienických parametroch výroby – t.j. zosúladenie legislatívy pre oblasť hygieny potravín a oficiálnej kontroly potravín, vrátane dobudovania diagnostických pracovísk veterinárnych a fytosanitárnych požiadaviek, vrátane dobudovania kontrolných inštitúcií a zabezpečenie kompatibilných opatrení na ochranu vonkajších hraníc EÚ
·	podpora štrukturálnych zmien v poľnohospodárstve a v spracovateľskom priemysle v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a všestranného rozvoja vidieka
·	prispôsobenie a posilnenie administratívnych štruktúr rezortu potrebných na zabezpečenie výkonu legislatívy vnútorného trhu a Spoločnej poľnohospodárskej politiky

V krátkodobom až strednodobom horizonte je to vypracovanie a prijatie komplexnej politiky regionálneho rozvoja a zosúladenie veterinárnej a fytosanitárnej legislatívy, posilnenie veterinárnej a fytosanitárnej správy, najmä so zreteľom na zariadenia na vonkajších hraniciach. Ďalej je potrebné zlepšenie vybavenosti niektorých zariadení na spracovanie potravín pre národný trh a niektorých testovacích a diagnostických zariadení. Sem patrí aj postupné vybudovanie administratívnych a inštitucionálnych štruktúr zabezpečujúcich potrebnú kapacitu pre implementáciu a posilnenie nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).
Z hľadiska prispôsobovania, či preberania acquis, sú pre rezort pôdohospodárstva dôležité tri oblasti:
-	vnútorný trh
-	spoločná poľnohospodárska politika
-	štrukturálne opatrenia – rozvoj vidieka. 
       Biela kniha rezortu pôdohospodárstva sa dotýka viac ako 430 smerníc a predpisov. Osobitnou súčasťou “Acquis communautaire” je legislatíva a režimy SAP, ktorá obsahuje vyše 2500 smerníc a nariadení (vyše 15 tis. strán textu).
       V roku  1995 bol vypracovaný Národný program prispôsobovania právneho poriadku SR k právu EÚ v oblasti vnútorného trhu. Ministerstvo pôdohospodárstva je gestorom kapitoly “Poľnohospodárstvo”, týkajúcej sa legislatívy v oblasti veterinárstva, zdravotného stavu rastlín a výživy zvierat a poľnohospodárskych trhov. Okrem toho sa MP SR podieľa na spracovaní jednotlivých častí v gescii iných rezortov – (Potraviny, Chemické výrobky, Tabakové výrobky, Rádioaktívna kontaminácia potravín, Zásady hospodárenia s odpadom a Ochrana spotrebiteľa – kozmetzické výrobky).	
Úplná aproximácia oblastí poľnohospodárskej výroby, ktorú upravujú vyššie uvedené zákony, si vyžaduje spracovanie celého systému vykonávacích predpisov k nim. Z tohto hľadiska možno za úplne aproximovanú považovať právnu úpravu krmovinárstva, odrôd a osív, ochrany práv k novým odrodám a osivám a oblasť vinohradníctva a vinárstva. Na realizáciu tejto úlohy bolo vydaných 15 vykonávacích všeobecne záväzných predpisov ministerstva. Tento proces je trvalý vzhľadom na permanentné zmeny a prijímanie nových úprav a nariadení EÚ.
Z hľadiska Národného programu pre prevzatie Acquis communautaire má rezort tieto strategické krátkodobé a strednodobé priority v oblasti vnútorného trhu:

Krátkodobé priority (1999 – 2000):
Implematizácia zákona 337/1998 o veterinárnej starostlivosti a prijatie potrebných vykonávacích predpisov (vyhláška o starostlivosti o zdravie zriat a jeho ochrana, vyhláška o veterinárnej ochrane štátneho územia, vyhláška o veterinárnej asanácii, vyhláška o medikovaných krmivách, vyhláška o veterinárnych prípravkoch a ďalšie).	
Prijatie vykonávacích predpisov k zákonu o potravinách (potravinový kódex) a budovanie potrebných laboratórií, monitorovacích stredísk a informačných sietí pre kontrolu autenticity a kvality potravín, vrátane kozmetických a tabakových výrobkov.
Prijatie zákona o označovaní a identifikácii vybraných druhov zvierat a budovanie komplexného informačného systému.
Strednodobé priority (do roku 2002):
Dobudovanie hraničných prechodov, predovšetkým v oblasti zabezpečenia veterinárnej a fytosanitárnej ochrany, nadväzne na audit vykonaný expertmi EÚ.
Dobudovanie informačných sietí v oblasti veterinárnych a fytosanitárnych kontrol, podľa požiadaviek aproximovanej legislatívy a auditu expertov EÚ.
Dokončenie aproximácie legislatívy EÚ v oblasti potravín, kozmetiky a tabakových výrobkov, vrátane jej implementácie pre bezproblémové fungovanie mechanizmov vnútorného trhu v súlade s predpismi EÚ.
Dôležitou súčasťou “Acquis communautaire” je legislatíva a režimy Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto režimy sú jednotné prevšetky členské krajiny a preberajú sa pri vstupe do Spoločenstva, pokiaľ vstupujúca krajina nepožiada o prechodné výnimky.
V oblasti prispôsobovania mechanizmu agrárnej politiky je situácia trochu zložitejšia predovšetkým preto, že aj keď diskusie o predpokladaných reformách Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2000 sú ukončené. EÚ si vyhradila právo vrátiť sa k ním po dvoch rokoch na základe skutočného vývoja. Výrazne môžu tento vývoj ovplyvniť aj rokovania nadchádzajúceho kola WTO.
Z hľadiska našej prípravy sa doterajšie práce orientovali predovšetkým na vypracovanie komparatívnych štúdií a teoretických analýz. Modelovo sa monitorujú dopady prevzatia SP na výrobu, tržby, ponuku, dopyt, ceny, zahraničný obchod a pod. s premietnutím najnovších poznatkov vývoja SPP, ale aj ďalších vplyvov (GATT/WTO, CEFTA). Pokračuje sa v prácach na identifikácii rozdielov v režimoch agrárnej a štrukturálnej politiky SR a EÚ a potrieb vecného, inštitucionálneho a administratívneho prispôsobenia. Robili sa analýzy našej súčasnej konkurencieschopnosti a jej vývoja po vstupe. 
V spolupráci so Štatistickým úradom SR zabezpečuje MP SR komplexné riešenie metodických a praktických otázok zavedenia ekonomického informačného systému kompatibilného so systémom EÚ	. Nadväzne na to bola vytvorená informačná sieť testovacích podnikov poľnohospodárskeho účtovníctva v SR, rozpracováva sa Poľnohospodársky súhrnný účet. Na zlepšenie podmienok agrárneho trhu bola zriadená Agentúra agrárnych trhových informácií Slovenska – ATIS.
Prioritami Národného programu preberania Acquis v tejto oblasti sú:

            Krátkodobé priority
·	prijať Zákon o organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
·	pripraviť Zákon o intervenčnej agentúre a podmienky na jej zriadenie ako orgánu, prostredníctvom ktorého sa realizujú opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (twinning)
·	vybudovať inštitúciu na podporu odbytu a marketingu poľnohospodárskych komodít 
·	pokračovať v komparáciách príslušných komoditných režimov a identifikácii potrieb technického a inštitúcionálneho dobudovania infraštruktúry na prevzatie SPP
·	pokračovať v prácach na identifikácii a kvantifikácii možných dôsledkov prevzatia SPP na poľnohospodársky a potravinársky sektor SR
·	dobudovanie systému registrácie a evidencie vinohradov a evidencie výroby vína.
           
 Strednodobé priority
·	zriadenie intervenčnej agentúry a prebudovanie mechanizmu poskytovania štátnych podpor (2001)
·	dobudovanie existujúcich štruktúr pre zabezpečenie výkonu kontroly kvality (mlieko, mäso, víno, obilie, ovocie a zelenina)
·	dobudovanie trhovej a marketingovej štruktúry na obchodovanie s agropotravinárskymi komoditami
·	postupné dobudovanie inštitucionálnej a technicko – organizačnej infraštruktúry na zabezpečenie realizácie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (vybudovanie systému súkromno-verejného skladovania prispôsobenie integrovaného systému spravovania kvót, informačné systémy)
·	vybudovanie funkčného systému administrovania exportných a importných opatrení
·	reštrukturalizácia poľnohospodárskej výroby a spracovania potravín v záujme zlepšenia konkurencieschopnosti.
            
Kontrolné otázky      
5.	Charakterizujte systemizáciu hospodárskopolitických a agrárnopolitických cieľov.
6.	Vymenujte všeobecné princípy SAP.
7.	Charakterizujte reformné návrhy komisára Raya Mac Sharryho, ako dôsledok vývoja SAP.
8.	Charakterizujte negociačné a aproximačné pozície SR s EÚ.



I.  3.  Nástroje poľnohospodárskej politiky 

Úvod
	Agrárna politika EÚ na rozdiel od politík teritórií ďalších sa vyznačuje výrazným protekcionizmom. Medzi najvplyvnejšie nástroje poľnohospodárskej politiky zaraďujeme ceny a cenovú politiku, dane a daňovú politiku, úvery a politiku úrokov a ďalšie nástroje a opatrenia obchodnej politiky. Nástroje agrárnej politiky SR vo vzťahu k EÚ sa vyznačujú výraznou diferenciáciou, znamenajúca o 10 – 20 % nižšie ceny a o 30 – 40 % nižšiu dotačnú náročnosť. Agrárna politika SR je realizovaná s nižším objemom úverov a až o 50 % s vyššou úrokovou mierou. Zaostávame i úrovňou nástrojov obchodnej politiky, najmä úrovňou nástrojov obchodnej politiky, najmä úrovňou proexportných dotácií.

Cieľ
	Cieľom kapitoly Nástroje poľnohospodárskej politiky je kvantifikovať najdôležitejšie nástroje v realizácii agrárnej politiky, charakterizovať cenový systém a cenové formy a teritoriálne objektivizovať dotačnú náročnosť Ekvivalentom v produkčných subvencií a Ekvivalentom celkových subvencií. 


Vlastný text

Na realizáciu cieľov agrárnej politiky vplývajú:
·	cenová podpora
·	agrárna podpora a dotácie
·	dane
·	úvery a bonifikácia úrokov
·	a obchodné opatrenia.

Cenová podpora

	V rámci systému cien rozlišujeme:
·	cieľovú cenu
·	intervenčnú cenu
·	prahovú cenu.

Cieľová cena sa zameriava na transakcie v rámci Únie. Je to očakávaná cena budúceho roka a stanovuje sa podľa ceny v oblasti s najnižšou ponukou.
Intervenčná cena dopĺňa cenu cieľovú a je jej % vyjadrením. Predstavuje intervenciu národných orgánov v prípade, že výrobcovia príslušného štátu nie sú schopní predávať svoje výrobky na trhu.
Prahová cena je cena stanovená Európskou Úniou pre produkty dovážané z tretích krajín, v ktorých nesmie klesnúť pod cenový prah pohybujúci sa medzi cieľovou cenou a cenou intervenčnou. Zabezpečuje to mechanizmus dovozných odvodov – importných ciel, ktorých výška sa odvodzuje od najnižšej ceny importéra. Tieto dovozné odvody sa stanovujú denne a aplikujú sa v daný deň, v rovnakej výške na všetkých importérov.

Tabuľka 8
Porovnanie cenového vývoja SR a EÚ v rokoch 1994, 1997, 1998 v ECU/t


Krajina
1994
1997
1998
Pšenica
SR
           91,0
         111,0
         105,7

EÚ
         144,0
         126,0
         126,9

%
           63,2
           88,1
           83,3
Kukurica
SR
           95,0
         103,0
           84,0

EÚ
         149,0
         134,0
         125,7

%
           63,8
           76,9
           66,8
Repka
SR
         158,0
         178,0
         180,6

EÚ
         215,0
         204,0
             x

%
           73,5
           87,3
             x
Cukrová repa
SR
           18,0
           25,0
           21,8

EÚ
           47,0
           50,0
           47,7

%
           38,3
           50,0
           45,8
Hovädzie mäso
SR
      1 636,0
      1 843,0
      1 927,6

EÚ
     3 118,0
      2 662,0
             x

%
          52,5
           69,2
             x
Bravčové mäso
SR
     1 152,0
      1 323,0
      1 337,2

EÚ
     1 278,0 
      1 672,0
             x

%
          90,1
           79,1
             x
Kurťatá
SR
        611,0
         751,0
         822,2

EÚ
     1 344,0
      1 290,0
             x

%
          45,5
           58,2
             x
Mlieko
SR
        177,0
         191,0
         199,0

EÚ
        300,0
         297,0
             x

%
          59,0
           64,3                     
             x
Prameň: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR, 1999


Agrárna podpora a dotácie

Ide o nenávratné poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov miest a obcí, zo štátnych fondov, vládou. Dotácie sa poskytujú buď na rozvoj podniku alebo na úhradu nákladov. Ich cieľom je vyrovnanie finančnej nerovnováhy podniku. Účinnosť dotačnej politiky závisí od toho, ako je prepojená s pôsobením nástrojov finančnej, úverovej, daňovej a dôchodkovej politiky s mechanizmom trhovej regulácie, systémom cien, atď.	
Úroveň celkovej podpory do poľnohospodárstva je možné najkomplexnejšie hodnotiť a porovnávať s inými krajinami prostredníctvom tzv. ekvivalentu produkčných subvencií (EPS), ktorý vypočítava OECD rovnakou metódou pre všetky členské krajiny na jednotlivé komodity i súhrnne.
OECD pri výpočte EPS definuje tzv. trhovú podporu cien ako rozdiel domácich a referenčných svetových cien, ku ktorej sú pripočítané podpory (platby) zo štátneho rozpočtu a mimorozpočtových zdrojov, hlavne zo štátnych fondov. EPS zahrňujú nasledovné druhy podpory:

Ekvivalent produkčných subvencií (EPS)
          (A + B + C + D + E + F + G + H)

A.	Podpora trhových cien

B.	Platby založené na outpute
·	založené na nelimitovanom outpute
·	založené na limitovanom outpute.

C.	Platby založené na výmere osevných plôch plodín/počte kusov hospodárskych zvierat
·	založené na nelimitnej výmere alebo počte kusov HZ
·	založené na limitnej výmere alebo počte kusov HZ.

D. Platby založené na historických danostiach (zvláštnostiach)
·	založené na historických výsadbách / počte zvierat, alebo produkcie
·	založené na historických podporných programoch.

E. Platby založené na použití (spotrebe) inputov
·	založené na použití (spotrebe) variabilných inputov (podpora vstupov, bonifikácia 
            úrokov a daňové úľavy)
·	    založené na použití služieb farmy (rozšírenie služieb, služby na kontrolu výskytu
            škodcov a chorôb na farme)
·	založené na obstaraní investícií pre farmu (kapitálové granty, úrokové a daňové    
           úľavy.

	F. Platby založené na obmedzení inputov
·	založené na obmedzení používania variabilných inputov (limity na použitie umelých
          hnojív, alebo pesticídov)
·	    založené na obmedzení fixných inputov
·	    založené na obmedzení určitej skupiny inputov (org. hosp., výsadba a udržiavanie
           živých plotov).

G. Platby založené na celkových príjmoch farmy (úľava na dani z príjmov)
·	založené na úrovni príjmov (úľavy na dani z príjmov, náhrada škôd a katastrof)
·	založené na stanovení minima príjmov.

H. Ostatné druhy platieb
·	národné platby
·	sub-národné platby (regionálne).

SPS sa najčastejšie vyjadruje:
-	percentuálnym podielom objemu EPS na hrubej poľnohospodárskej produkcie 
korigovanej rozpočtovými platbami
-	objemom EPS na hektár poľnohospodárskej pôdy.
Pri EPS za rok 1998 sa spätne za predchádzajúce roky došlo k nasledovnej metodickej zmene jeho výpočtu: 
-	vylučujú sa podpory charakteru všeobecných služieb zahrňujúce okrem výdajov z kapitoly MP SR aj časť dotácií poskytovaných mimo prvovýrobcov,
-	vypočítava sa všetky komodity tak, že:
-  za 13 komodít rastlinného a živočíšneho pôvodu sa vypočítava ako dosiaľ        
   sólovo,
-	rozdiel medzi celkovou podporu a podporou adekvátnou 13 komoditám je   uvedený pod položkou ostatné komodity.
	V dôsledku metodických zmien sa vo väčšej miere uplatňuje ekvivalent celkových subvencií (ECS) ako modifikácia dosiaľ používaného ukazovateľa úplné transféry na podporu agrárnych politík. Jeho súčasťou sú:
-	ekvivalent produkčných subvencií,
-	podpora všeobecných služieb (výskum a rozvoj, poľnohospodárske školstvo, inpekčné služby, infraštruktúra, marketing a propagácia, verejné sklady a časť dotácií),
-	transféry spotrebiteľom od daňových poplatníkov (spotrebiteľské subvencie,. výpomoci kompenzačnými platbami).

Nedostatkom uvedených ukazovateľov podpory je, že nezahrňujú exportné dotácie na podporu vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych komodít, ktoré priamo či nepriamo (pri odbyte výrobkov je možnosť realizácie prebytkov, resp. rozšírenia výroby určitej komodity) zvýhodňujú poľnohospodárskych výrobcov. Tieto dotácie predstavujú veľký podiel podpory napr. v krajinách EÚ a Maďarsku.
Úlohou PSE je zmerať hodnotu peňažných transférov k výrobcom od spotrebiteľov poľnohospodárskych výrobkov a od daňových poplatníkov, ktoré vyplývajú z použitých nástrojov agrárnej politiky v danom roku.
Do výpočtu PSE sa zaraďuje päť kategórií opatrení agrárnej politiky:
-	podpora trhovej ceny
-	priame platby   →
-	dotácie vstupov    →                             nepriamo pôsobia na trhové ceny
-	všeobecné služby      →
-	iné nepriame podpory   →
Kalkulácie PSE nezahrňujú určité rozpočtové výdavky ako sú subvencie do potravinárskeho priemyslu  a do distribúcie, výdavky, ktoré nie sú špecifické pre poľnohospodárstvo, výdavky na skladovanie a rozpočtové výdavky spojené s opatreniami na trvalé vyňatie zdrojov z poľnohospodárstva.
Tabuľka 9
Ekvivalent podpory produkcie (PSE) v krajinách OECD a na Slovensku

                                                                                              Krajina

1986-88
1993-95
1997
Austrália
%
              10
            10
              9

mil. ECU
            946
          948
          938
Kanada
%
              42
            26
            22

mil. ECU
         5 338
       3 496
       3 023
EÚ
%
              48
            49
            43

mil. ECU
       61 557
     69 366
     66 968
Island
%
              82
            74
            68

mil. ECU
            141
          105
            91
Japonsko
%             
              73
            75
            71

mil. ECU
       31 208
     35 515
     31 931
Nový Zéland
%
              18
              3
              3

mil. ECU
            500
            99
          110
Nórsko
%
              74
            74
            71

mil. ECU
         2 121
       2 064
       1 974
Švajčiarsko
%
              79
            81
            78

mil. ECU
         3 974
       4 513
       4 326
Turecko
%
              26
            30
            30

mil. ECU
         1 419
          216
       2 894
USA
%
              30
            18
            16

mil. ECU
       29 893
     19 388
     18 778
OECD
%
              45
            41
            36

mil. ECU
     144 338
   142 535
   130 778
Česká R.
%
              53
            20
            10

mil. ECU
         2 653
          485
          254
Maďarsko
%
              23
            23
             11

mil. ECU
            988
          782
           358
Mexiko
%
              25
            25
             13

mil. ECU
         2 642
       3 190
        1 539
Poľsko
%
                0
            20
             28

mil. ECU
              74
       1 384
        2 375
Slovensko
%
              57
            30
             19

mil. ECU
       22 115
     13 804
        9 974
Zdroj:  OECD, Trend 1.10.1997, Prehľad poľnohospodárskych politik SR. OECD, 1997


Aby sa vylúčilo dvojité započítanie podpory pri kalkulácii celkového a priemerného PSE, robí sa tzv. odpočet podpory krmív. Odpočet sa robí pri všetkých živočíšnych výrobkoch. Teda poznáme hrubý a čistý PSE, ďalej   PSE vyjadrujeme tromi spôsobmi:
-	celkový PSE – celková hodnota transférov k výrobcom
-	percentuálny PSE – celková hodnota transférov vyjadrená v % z celkovej hodnoty produkcie (v dom. Cenách) upravenej pripočítaním priamych platieb a odpočítaním odvodov
-	jednotkový PSE – celková hodnota transférov na tonu výrobku.
CSE meria hodnotu peňažných transférov od tuzemských výrobcov k spotrebiteľom a daňových poplatníkom, ktoré vyplývajú z použitých nástrojov agrárnej politiky v danom roku.
Vo výpočtoch CSE sa rozlišujú dve kategórie opatrení agrárnej politiky:
-	trhové transféry
-	iné transféry.
CSE sa vyjadruje tromi spôsobmi:
-	celkový CSE – celková hodnota transférov od spotrebiteľov
-	percentuálny CSE – celková hodnota transférov vyjadrená v % celkovej hodnoty spotreby (v implicitnej spotrebiteľskej cene), vrátane transférov ako sú napr. spotrebiteľské subvencie,
-	jednotkový CSE – celková hodnota transférov pripadajúca na tonu výrobku.
Implicitná spotrebiteľská cena – cena výrobcu znížená o jednotkovú podporu trhovej ceny a zvýšená o jednotkové trhové transféry. Implicitná spotrebiteľská cena sa zvyčajne zhoduje s cenou výrobcu.

Dane
	Daňová sústava predstavuje súbor všetkých daní, ktoré sú daňovníci povinní platiť a ktoré stanovuje zákon o sústave daní. Napríklad sústavu daní v SR v súčasnosti tvoria:
·	nepriame dane:
-	daň z pridanej hodnoty
-	spotrebné dane (daň z uhľovodíkových palív a mazív, daň z liehu a destilátov, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a tabakových výrobkov)
·	priame dane:
-	danej z príjmov fyzických a právnických osôb
-	daň z nehnuteľnosti
-	daň z prevodu a prechodu nehnuteľností
-	cestná daň
-	daň z dedičstva a darovania
-	dane na ochranu životného prostredia.
Najčastejšie sa komparuje daň z pridanej hodnoty. U DPH sa používajú v súčasnosti vo väčšine členských krajinách EÚ viaceré daňové sadzby. Okrem základnej sadzby sa uplatňujú znížené (redukované) a vysoko znížené sadzby. Základné sadzby DPH sa pohybujú v rozpätí od 15 do 25 percent. Znížené a vysoko znížené sadzby DPH sú niekoľkokrát nižšie ako základné sadzby.
Takmer 10 štátov EÚ má určité teritoriálne zóny, ktoré sú vyňaté zo zdaňovania, alebo sú v nich uplatňované osobitné vysoko redukované sadzby DPH. Tieto sadzby sú aplikované na dovoz, akvizície, dodávky tovarov a služieb. Preferenčné sadzby nie sú platné pre tabak a tabakové výrobky.
	Okrem toho osobitnú sadzbu DPH predstavuje tzv. parking sazdba. Uplatňuje sa v troch štátoch EÚ (Belgicko 12 %, Írsko 12,5 %, Luxembursko 12 %) ako dočasná sadzba na niektoré tovary a služby (napr. energiu, sociálne služby, turistiku). Jej aplikácii predchádza povolenie špeciálnej výnimky v rámci komisie štátov EÚ.

Tabuľka 10
Sadzby dane z pridanej hodnoty v členských štátoch EÚ

Štát
Sadzba DPH

základná
znížená
Belgicko
21
6
Dánsko
25
-
Nemecko
16
7
Grécko
18
8
Španielsko
16
7
Francúzsko
20,6
5,5
Írsko
21
12,5
Taliansko
20
10
Luxembursko
15
6
Holandsko
17,5
6
Rakúsko
20
10/12
Portugalsko
17
5/12
Fínsko
22
8/17
Švédsko
25
6/12
Anglicko
17,5
5
Prameň: OECD: The OECD Tax Data, Base  1998, k 1.1.1999,
               Výskumná správa VÚEPP Bratislava, 1999

 
	Vo väčšine štátov EÚ sa používajú diferencované sadzby DPH na potraviny. V niektorých štátoch EÚ majú potraviny vysoko zníženú sadzbu DPH (Španielsko, Taliansko, Luxembursko, Portugalsko), resp. nulovú (Írsko, Anglicko).
	V SR sa pre tovary a služby uplatňujú dva druhy sadzieb dane z pridanej hodnoty, základná 23 % a znížená 6 % (od 1.7.1999 10 %). Vstupy do poľnohospodárstva sú zdaňované základnou sadzbou a výstupy zníženou.
Výška sadzieb dane z príjmu je odstupňovaná takmer vo všetkých členských krajinách od výšky príjmov. Ide o adekvátnosť daňových pásiem používaných v SR. V krajinách EÚ, podobne ako v SR sa uplatňuje progresívnosť zdanenia, to zanamená, že vyššie príjmové skupiny obyvateľstva sú zdaňované vyššími a nižšie nižšími sadzbami. Zníženie negatívneho dopadu progresívnosti sadzieb na vyššie príjmové skupiny sa realizuje pomocou “nepriamej daňovej regulácie” podobne ako v SR, zahŕňajúcej opatrenia v oblasti odpisovej politiky a daňových úľav. Vo väčšine krajín sa presadilo tzv. degresívne odpisovanie, doplnené ešte mimoriadnym odpisom v roku obstarania novej investície.
	Z porovnania sadzieb daní z príjmov v krajinách EÚ a v SR môžeme dedukovať, že sadzby uplatňované v SR sa približujú sadzbám krajín s vyšším až najvyšším ekonomickým potenciálom. Dopad je v SR výrazne zmiernený úľavou, t.j. možnosťou uplatnenia polovičnej daňovej sadzby (20 %) u tých podnikateľov, kde tržby z rastlinnej a živočíšnej výroby dosahujú viac ako 50 % celkovej produkcie.

Tabuľka  11
Sadzby dane z pridanej hodnoty v členských štátoch EÚ na potraviny
a poľnohospodárske vstupy

Štát
Potraviny
Vstupy do poľnohospodárstva

základná
znížená
Vysoko
znížená
základná
Znížená
Vysoko
znížená
Belgicko
21
12
6
21
12
6
Dánsko
25
-
-
25
-

Nemecko
16
7
-
-
7
-
Grécko
-
8
-
-
8
-
Španielsko
-
7
4
-
7
-
Francúzsko
20,6
5,5
-
-
5,5
-
Írsko
21
12,5
0
-
12,5
-
Taliansko
-
10
4
-
10
4
Luxembursko
-
-
3
-
-
3
Holandsko
-
6
-
-
6
-
Rakúsko
-
10
-
20
10
-
Portugalsko
17
12
5
-
5
-
Fínsko
-
17
-
22
17
-
Švédsko
25
12
-
25
-
-
Anglicko
-
-
0
17,5
-
-
Prameň: OECD: The OECD Tax Data, Base  1998, k 1.1.1999,
               Výskumná správa VÚEPP Bratislava, 1999

	V štátoch EÚ existujú rôzne formy daňových úľav, medzi ktoré patria aj odpočítateľné položky znižujúce základ pre výpočet dane zo zisku. Taktiež je rozšírená dotácia na investície, čo sa realizuje spôsobom, že subjekt si môže uplatniť odpočet z vypočítanej daňovej povinnosti, ktorého výška je stanovená percentom z obstarávacej ceny investície.
	V SR sa zdaňovanie príjmov právnických osôb, podnikajúcich v poľnohospodárstve realizuje v intenciách zákona č. 286/1992 Zb. a následných noviel. Zákon umožňuje uplatnenie viacerých úľav, z ktorých najvýznamnejšie je znížená sadzba o 50 % u daňovníkov, u ktorých tržby z rastlinnej a poľnohospodárskej výroby vrátane ďalších činností nadväzujúcich na túto výrobu tvoria viac ako 50 % z celkových tržieb.

Tabuľka 12
Sadzby daní z príjmov právnických osôb v štátoch EÚ a SR

Krajina
Sadzba
Krajina
Sadzba

%

%
Belgicko
40,2
Luxembursko
40,3
Dánsko
34
Holandsko
35
SRN
58
Portugalsko
39,6
Grécko
35
Veľká Británia
33
Španielsko
35
Rakúsko
34
Francúzsko
36,6
Fínsko
28
Írsko
38
Švédsko
28
Taliansko
53,2
Slovenská republika
40; v poľn.20
Prameň: MF SR
Úvery a bonifikácia úrokov

Úverové sazdby vo vybraných európskych štátoch

	Od diskontnej sadzby sa odvíjajú úrokové miery komerčných bánk a tým aj cena pôžičkového kapitálu pre poľnohospodárov, ktorá dosahuje až trojnásobok diskontnej sadzby v SR. Ako vidieť z nasledujúcej tabuľky diskonktné sadzby a úrokové miery sú vo vybraných štátoch EÚ podstatne nižšie ako v SR, kde diskontná sadzba dosahuje 8,8 % a úrokové miery sa  pohybujú  na  hranicu   až  25 %, pričom výnosové úroky z vkladov sú podstatne nižšie (16 %).

Tabuľka  13
Diskontné sadzby a základné úrokové miery vo vybraných štátoch (v % p.a.)

Krajina
Diskont
Základná
úrokov.miera
Krajina
Diskont
Základná
úrokov.miera
Belgicko
4,28
7,25
Rakúsko
4,29
6,50
Španielsko
4,55
7,25
Francúzsko
4,81
6,55
V.Británia
6,48
8,25
Nemecko
4,60
4,95
Taliansko
4,99
8,25
Švédsko
2,00
5,20
Dánsko
3,50
6,25
Holandsko
4,61
5,25
Prameň: OECD Statistics directorate, Main economic indicators, october 1999,
              The Ecoimist, february 1998
               Výskunná správa VÚEPP Bratislava, 1999

Kontrolné otázky
9.	Vyjadrite cenovú úroveň a cenovú disparitu spotrebiteľských cien a cien výrobcov SR  a EÚ.
10.	Charakterizujte dotačnú náročnosť výroby potravín.

I.	4.  Spoločná poľnohospodárska politika – Agenda 2000

Úvod

Európska komisia 16.júla 1997 stanovila návrhy na reformu existujúcich politík EÚ a prijala návrh na proces rozšírenia o finančný rámec pre obdobie rokov 2000 – 2006. V podstate sa jedná o legislatívne návrhy, na základe ktorých sa má rozhodovať o reformách stratégie spadajúcich do nasledovných skupín:
- Nariadenia poľnohospodárske
- Nariadenia o štrukturálnych a kohéznych fondoch
- Predvstupové nástroje
- Finančná perspektíva.
Poľnohospodárske nariadenia obsahovali návrh na zrevidovanie “Nariadenia Rady” pre organizácie spoločného trhu pre obilniny, orné plodiny,  hovädzie mäso a mlieko, olivový olej a víno. Tzv. “horizontálne” nariadenia obsahovali postupy dodržiavania enviromentálnych podmienok, revíziu Nariadenia k  inancovaniu EAGGT a nové Nariadenia obsahujúce opatrenia Vidieckeho rozvoja.
Cieľ
	Cieľom kapitoly Spoločná poľnohospodárska politika – Agenda 2000 – je vyjadriť priority obsahu novej agrárnej politiky so zameraním na štrukturalizáciu poľnohospodárstva a štrukturalizáciu rozvoja vidieka. Agenda 2000 zároveň charakterizuje negociačné pozície organizácie trhu a vyjadruje opatrenia na realizáciu komoditných režimov.


Vlastný text
1.	4.1. Ciele a postupy Novej – Spoločnej poľnohospodárskej  politiky – Agenda 2000

Agenda 2000 – ako súbor opatrení EÚ štrukturalizáciu poľnohospodárstva a štrukturalizácie Rozvoja vidieka reaguje na zmenené vonkajšie podmienky súvisiace s ďalším zvýšením liberalizácie pod tlakom Svetovej obchodnej organizácie WTO a s tendenciami korigujúcimi mieru protekcionizmu, ktorá si v predchádzajúcej SAP vyžadovala neprimerane vysoké náklady.
Rokovanie WTO o liberalizácii svetového agrárneho obchodu bolo orientované na:
-	znižovanie podporných dotácií na výrobu,
-	obmedzenie, až postupné zrušenie exportných dotácií
-	dôslednejšie a objektívnejšie limitovanie technických prekážok obchodu.
SAP – Agenda 2000 je pokračovaním doterajšej spoločnej poľnohospodárskej politiky, v nevyhnutnom znižovaní podpory cien,  ktoré budú kompenzované priamymi platbami.
V priorite ďalšej štrukturalizácie poľnohospodárstva je modernizácia poľnohospodárskych podnikov, podpora mladých farmárov, podpora hospodárenia v znevýhodnených oblastiach a zdokonaľovania predaja a spracovanie poľnohospodárskych produktov.
Štrukturalizácia Rozvoja vidieka je základom novodefinovanej politiky s orientáciou podpory poľnohospodárov na ekologickú produkciu, na tvorbu krajíny a údržbu životného priekstoru s osobitnou starostlivosťou o zamokrené oblasti.
Novelizácia novodobej podpory súvisí s tzv. Európskym modelom poľnohospodárstva s multifunkcionálnou jeho úlohou a jeho postavením v spoločnosti.
Poľnohospodárstvo vo vidieckom priestore s opatreniami na podporu jeho štrukturálnej politiky je definovaná cieľmi s orientáciou na:
-	regióny s menej ako 75 % podielom HDP na obyvateľa oproti národohospodárskemu priemeru,
-	definovania zaostávajúcich oblastí, v tom najmä zaostávania vidieckych regiónov,
-	orientácia na neustály rozvoj vzdelávania, zamestnanosti, kvalifikácie a rekvalifikácie.
(Podrobnú charakteristiku “Rozvoja vidieka” obsahuje nasledovná kapitola I.5.)
	V zmysle obsahu Spoločnej poľnohospodárskej politiky – Agenda 2000, Nariadenia Rady (EC – 1257/1999, zo dňa 17.mája 1999) pokračuje aktualizácia klasifikácie znevýhodnených oblastí, spresňovanie podmienok poskytovania a úrovne podpory Európskym fondom poľnohospodárskej garancie a orientácie (EAGGF).
	Legislatívne návrhy právnych dokumentov pre uplatnenie reformy – Agenda 2000 sú orientované na zmeny trhových poriadkov pre hovädzie mäso, mlieko a mliečne výrobky, tabak, olivový olej a víno.
	V zmysle predpisu Rady č. 805/68 nástroje cenovej podpory obsahujú:
-	opatrenia na podporu vnútorného trhu,
-	priame platby výrobcom,
-	opatrenia na reguláciu dovozu a vývozu,
-	platby producentov,
-	iné opatrenia.


Organizácia trhu na :
Trh  mlieko a mliečne výrobky
·	Opatrenia na podporu vnútorného trhu:
-	Platný systém kvôt bude zachovaný do roku 2007/2008. Grécko, Španielsko, Írsko, Taliansko a Severné Írsko dostanú zvýšenie kvôt už od r. 2000 (o 1,5 %), ostatné krajiny od roku 2005.
-	Intervenčná cena za mlieko (odvodená od ceny masla) a za sušené mlieko platná od roku 1999/2000 sa od roku 2005 zníži o 15 %.
-	V roku 2005 sa zavedie osobitná podpora, ako kompenzácia pre udržanie príjmov farmárov (doplnená národnými dotáciami) 5,75 EUR/t, od r.2006 – 11,49 EUR/t a od r. 2007 o 17,24 EUR/t.
·	Priame platby
-	Extenzifikačné prémie pre ostatný HD sa budú vzťahovať aj na dojnice.
·	Opatrenia na reguláciu dovozu a vývozu
-	clá, dovozné – špecifické a dodatkové sa budú realizovať v súlade GATT–WTO
-	exportné dotácie sa poskytnú vývozcom mlieka a mliečnych výrobkov stanovené GATT-WTO.
·	Licencie
-	dovozné – vydávané s platnosťou dvoch mesiacov
-	vývozné – na vývozy, ktoré požadujú exportné dotácie s platnosťou 3-4 mesiacov
·	Priame platby
      Dotačné platby na tvrdú pšenicu
      tradičná výmera   344,5 /t
      ostatná plocha    138,9/t
·	Opatrenia na reguláciu dovozu a vývozu  
                    Clo dovozné – zmluvné, pevné clo (podľa GATT-WTO)
         Licencie dovozné a vývozné s rôznou dobou platnosti pre každú komoditu.
	         Exportné dotácie  - poskytnuté vývozcom obilia na stanovené množstvo
                     GATT- WTO

Trh na hovädzie mäso
·	Zníženie intervenčnej ceny (teraz 2780 Euro/t)  v troch krokoch. Od 1.júla 2002 bude intervenčná cena nahradená základnou cenou 2224 Euro/t. Ak trhová cena klesne pod 103 % tejto ceny, nastúpi dotácia na súkromné skladovanie. Od toho istého termínu sa zavedie “záchranný” intervenčný systém, ktorý spočíva v intervenčných nákupoch tendrovým systém, ak v niektorej z členských krajín klesne trhová cena jatočných býkov a volkov pod 1560 Euro/t.
·	Zvyšujú sa aj súčasné prémie (zvláštna prémia na samčie kusy HD a na dojčiace kravy). Zavádza sa prémia za zabitie zvierat s podmienkou zachovania dĺžky chovného obdobia (retention period), a to 80 Euro na býky, dojnice, jalovice a dojčiace kravy (staršie ako 8 mesiacov) a 50 Euro na kvóty (financial envelope) uplatniť ďalšie platby na býky, jalovice a dojnice, na kompenzáciu regionálnych osobitostí v štruktúre chovaných kategórií zvierat.
·	Zvýšia sa súčasné extenzifikačné prémie, pričom sa sprísnia podmienky pre zápočet zvierat a plôch. Do plochy krmovín sa budú započítavať dočasné a trvalé trávne porasty a iné krmoviny, okrem krmovín na ornej pôde. Pasienky (definujú členské krajiny) musia dosiahnuť najmenej 50 % celej deklarovanej plochy krmovín.

Trh na bravčové mäso 
·	Opatrenia na podporu vnútorného trhu
              Systém indikatívnych cien, ktorý zahŕňa základnú cenu (stanovenú negociačnou radou) a referenčnú cenu (ako vážený priemer cien reprezentačných trhov členských štátov.
                Nákup a pomoc súkromnému skladovaniu sa podporuje v prípade ako cena poklesne pod 103 % úrovne základnej ceny.
·	Opatrenia na reguláciu dovozu a vývozu clo dovozné s pevne stanovenými špecifickými platbami, s možnosťou uplatnenia dodatkového cla.
·	Licencie
Dovozné – vydávané s platnosťou 150 dní
      Vývozné – na vývozy, ktoré požadujú exportné dotácie.
      Exportné dotácie – poskytnuté vývozcom bravčového mäsa na množstvo stanovené   GATT – WTO.
	
Trh s obilím a olejninami

·	Opatrenia na podporu vnútorného trhu

U obilnín
·	Intervenčné agentúry sú povinné vykúpiť ponuknuté množstvo za stanovenú intervenčnú cenu.
·	Intervenčné ceny sa znížia počnúc rokom 2000/2001 o 15 % z terajších 119,19 Euro/t na 101,31 Euro/t.
·	Mesačné zvyšovanie intervenčnej ceny formou fixného príplatku sa zachová.
·	Kompenzačné platby sa zvýšia v dvoch krokoch (zo súčasných 54 Euro/t na 63 Euro/t.
·	Povinný set – oside bude zachovaný do roku 2006/2007 od hospodárskeho roku 2000/2001 vo výške 10 %.
·	Dobrovoľný set – aside bude zachovaný s prispôsobením na euviromentálne požiadavky.
·	Kompenzácia za set – oside bude od roku 2000/2001  63 Euro/t.
      U olejnín
·	Kompenzačné platby na olejniny sa postupne znížia ako u obilnín od roku 2002.
u bielkovinových plodín
·	Dostanú zvýšené kompenzačné platby o zvláštnu prémiu (celková výška 72,5 Euro/t).
·	V krajinách, kde sa nevyrába kukuričná siláž, budú uplatnené kompenzačné platby na siláž z trávnych porastov (63 Euro/t).

Trh s cukrovou repou a cukrom
·	Opatrenia na podporu vnútorného trhu
      Systém produkčných kvót podľa manipulácie s cukrom (A,B.C)
      Cieľová cena pri vyrovnanej ponuke a dopyte
      Intervenčná cena – 95 % cieľovej ceny
      Základná cena – kalkulovaná z intervenčnej ceny cukru spracovateľa
      Minimálna cena – sa vzťahuje na cukor kvôty A,B. poskytuje sa na podporu spotreby cukru na nepotravinárske účely a spracovateľom na kompenzáciu dodávok cukrovej repy za minimálnu intervenčnú cenu.
·	Opatrenia na reguláciu dovozu a vývozu
      Clo dovozné – špecifické a dodatkové clá v súlade s dohodou.
      Licencie dovozné  (platné  1 mesiac) a vývozné (platné 3 mesiace).
      Exportné dotácie – vývozcom cukru na množstvo stanovené GATT-WTO.

Trh s vínom
·	Opatrenia na podporu vnútorného trhu  - pestovateľské práva  pre členské štáty pri zvýšení plochy o 17 tisíc hektárov za neoprávnené  pestovanie zavedenie pokuty  zákaz zakladania nových viníc do r. 2010, zachovanie tradičných vinárskych oblastí. Subvencie na dlhodobé zmluvné skladovanie, poskytovanie podpory producentom vína na zvýšenie alkoholickej sily stolových a šumivých vín
·	Opatrenia na reguláciu dovozu a vývozu – clo dovozné – ššpecifické a dodatkové clá v súlade s SSG podľa dohody o poľnohospodárstve WTO. Licencie – dovozné s platnosťou na 1 mesiac a vývozné na 3 mesiace.

Kontrolné otázky:

11.	Dôvody pre zmenu obsahu SAP – Agenda 2000.
12.	Smerovanie Agendy 2000 na štrukturalizáciu poľnohospodárstva.
13.	Charakterizujte negociačný postup a obsah komoditného režimu trhu s obilím.
14.	Charakterizujte negociačný postup a obsah komoditného režimu trhu s mlieko a mliečnými výrobkami.
15.	Využitie internetu k získavaniu podkladov produkčno – obchodných bilancií komoditných príjmov.
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I.5. Politika vidieckeho rozvoja EÚ
Úvod
	V západoeurópskych štátoch prebieha zápas o nový prístup k vidieckym politikám už dlhšie obdobie. Mnohí zástancovia rozvoja vidieka presadzujú integrovaný prístup. Napriek všetkým snahám i v budúcom období bude v mnohých štátoch Európy fungovať niekoľko mechanizmov pre plánovanie a implementáciu vidieckych politík.
	Politika rozvoja vidieka je podsystémom regionálnej politiky, ktorej cieľom je posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti únie, predovšetkým opatreniami v oblasti regionálnej, štrukturálnej, sociálnej, poľnohospodárskej politiky a na podporu zamestnanosti. Aj keď regionálna a štrukturálna politika má v EÚ mnohoročnú tradíciu a v niektorých regiónoch zohrala mimoriadne pozitívnu úlohu, ešte aj v súčasnosti majú najvyspelejšie regióny dvakrát vyšší HDP na obyvateľa, ako je európsky priemer. 
	Vidiecke trendy v Európskej únii poukazujú aj na výrazný pokles počtu ľudí zamestnaných v poľnohospodárstve. Podľa podielu regionálnych príjmov poľnohospodárstvo a lesníctvo už nevytvára podstatu vidieckej ekonomiky a predstavuje iba 5,5 % z celkovej priemernej zamestnanosti, pričom sa predpokladá jej ďalšie znižovanie. Podobný trend sa prejavuje aj na Slovensku, kde tento podiel predstavuje v poľnohospodárstve 5 % a v lesníctve 1,3 %. Preto sa bude v najbližších rokoch presadzovať také poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodné hospodárstvo, ktoré bude priaznivejšie voči životnému prostrediu a orientované na kvalitu a ktoré bude harmonizovať s prijatím komplexnej politiky pre rozvoj vidieka. 
Je tomu tak preto, že spoločnosť si čoraz viac uvedomuje dôležitosť prírodného životného prostredia a environmentálne efekty spôsobené ľudskými aktivitami – a to či už v negatívnom alebo pozitívnom zmysle. Vidiecke oblasti majú jedinečné postavenie pre odozvu na tieto problémy, a to udržiavaním a vytváraním environmentálne atraktívnych životných, pracovných a rekreačných priestorov.
Aj z uvedeného dôvodu vo väčšine krajín EÚ sú za túto politiku spolu zodpovedné rezorty poľnohospodárstva. Vyplýva to aj z nasledovných významných aktivít poľnohospodárskych orgánov spoločenstva v posledných rokoch. 

Napríklad : 
-	v Európskej komisii uvedenú problematiku gestoruje direktoriát pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG VI), 
-	návrh novej politickej schémy pre rozvoj vidieka v Európe – Európsku chartu pre vidiecke oblasti vypracoval v roku 1996 Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Rady Európy,
-	návrh nariadenia o podpore poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v rámci ktorého sa po prvý raz spája podpora poľnohospodárstva s podporou vidieka do spoločnej smernice ( návrh – doc. 153 predložila Európska komisia v marci 1998 členským štátom EÚ).

Na Slovensku bol v posledných desaťročiach vidiek ovplyvnený všeobecnými trendmi spoločensko-ekonomického vývoja, najmä koncentráciou a špecializáciou výroby, prednostným budovaním mestských centier na úkor menších osídlení a výraznými zmenami v štruktúre poľnohospodárskej výroby. 
V súčasnosti sa na vidieku prejavuje nepriaznivá demografická situácia, prudký nárast agrárnej nezamestnanosti a znížená tvorba nových pracovných miest, pokles reálnych príjmov, rozpad tradičných trhov, rýchlejší rast cien vstupov ako výstupov v pôdohospodárstve, pokles dotácií v poľnohospodárskej, lesnej výrobe a vo vodnom hospodárstve, nedoriešené vlastnícke vzťahy, málo rozvinutý trh s pôdou, proces transformácie, privatizácie a reprivatizácie, ako aj tradičný a málo inovatívny pohľad na poľnohospodársku výrobu.
Uvedené skutočnosti spôsobili, že obyvatelia vidieckych oblastí sú najviac vystavení negatívnym dopadom transformácie hospodárstva. Napriek rozsiahlemu potenciálu, ktorý sa na slovenskom vidieku nachádza (stále pomerný dostatok pracovnej sily, rozsiahle prírodné bohatstvo, nevyužité materiálne zdroje, bohatá kultúrna, etnografická, historická tradícia) je v súčasnosti stále ťažšie zabezpečiť pre vidiecke obyvateľstvo životnú úroveň porovnateľnú s národným priemerom. Vidiecke regióny charakterizuje pomaly rastúca alebo stagnujúca ekonomika.
Vidiek je multifunkčný systém doteraz nedostatočne preskúmaný. Súčasná situácia v zbere štatistických údajov skresľuje skutočný stav vidieka. Nie je dopracovaná typológia obcí a zhodnotený vidiek ako celok. Preto nie je prijatá všeobecne platná definícia vidieka, ktorú by akceptovali odborníci zaoberajúci sa touto problematikou. V ich štúdiách sa objavujú rôzne definície vidieka v závislosti od predmetu a cieľa skúmania. Pri klasifikácii vidieka sa najčastejšie objavujú dva prístupy. Klasifikácia na základe hustoty obyvateľstva na jednotku plochy a na základe podielu obyvateľstva žijúceho vo vidieckych oblastiach.
Nakoľko  už v súčasnom období má Slovensko možnosť uchádzať sa o podpory z predvstupovej pomoci EÚ, ktorá je určená pre uchádzajúce sa krajiny o členstvo v EÚ, je potrebná dokonalá znalosť mechanizmu a legislatívy EÚ a na základe nej pripravovať negociačnu pozíciu Slovenska.
	V priebehu svojej štyridsaťročnej histórie, sa spoločná poľnohospodárska politika Politika zameraná na ochranu osôb zamestnaných v poľnohospodárstve prostredníctvom rozsiahlej regulácie výroby a systému subvencovania prirodzene znevýhodnených producentov. Je najnákladnejším programom EÚ a pohlcuje vyše polovice jej rozpočtu. (SPP) adaptovala na meniace sa politické a ekonomické podmienky. V prvých rokoch jej existencie bolo kľúčovým záujmom zabezpečenie dodávok potravín a pomoc poľnohospodárom pri zvyšovaní produktivity. Dnes SPP zahrňuje celý rad oblastí a reflektuje tak dôležitú rolu, ktorú zohráva poľnohospodárstvo v súčasnej spoločnosti. Tým, že prispieva ku kontrole trhov s poľnohospodárskymi produktmi v Európe, sa taktiež dotýka ďalších otázok, ako sú napr. problematika ochrany životného prostredia, regionálneho a vidieckeho rozvoja i spotrebiteľských otázok.
	Princípy SPP boli stanovené Rímskou zmluvou Ministri zahraničných vecí Šestky, tj. Nemecka, Francúzska, Belgicka, Talianska, Holandska a Luxemburska podpísali 25. Marca 1957 v Ríme Zmluvu o vytvorení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Zmluvu o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu (EURATOM). Hlavným cieľom EHS bolo založenie colnej únie, zabezpečujúcej voľnú výmenu tovaru a zavedenie jednotných colných taríf vo vzťahu k tretím krajinám. Základ spolupráce predstavovala koordinácia menovej a obchodnej politiky, politiky hospodárskeho rastu, daňového systému, dopravnej a sociálnej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zmluva EURATOM predpokladala spoluprácu členských štátov v oblasti mierového výskumu a využitia jadrovej energie., ktorá v roku 1957 vytýčila Európskemu spoločenstvu:

·	zvýšiť produktivitu v poľnohospodárstve,
·	zabezpečiť slušnú životnú úroveň poľnohospodárskych komunít,
·	zabezpečiť dodávky potravín,
·	stabilizovať trhy,
·	poskytnúť konzumentom pravidelné dodávky za prijateľné ceny.

Taktiež bolo stanovené, že treba vziať do úvahy :

·	zvláštny charakter poľnohospodárskej činnosti, ktorá vyplýva zo spoločenskej štruktúry poľnohospodárstva a zo štrukturálnych a prírodných nerovnomerností medzi rôznymi regiónmi,
·	potrebu previesť príslušné modifikácie po etapách,
·	skutočnosť, že členských štátoch EÚ je poľnohospodárstvo odvetvím, ktoré je tesne prepojené s celkovou ekonomikou.

Na konci osemdesiatych rokov došlo, mimo okruh pôsobnosti SPP, k radikálnej reorganizácii spôsobov, ktorými EÚ organizovala pomoc regiónom trpiacim štrukturálnymi nedostatkami. Reforma štrukturálnych fondov z roku 1988, bola začiatkom integrovanejšieho prístupu k regionálnemu a vidieckemu rozvoju a politickému posunu s dôsledkami pre vidiecke komunity EÚ.
Pomoc regiónom je poskytovaná prostredníctvom národných alebo regionálnych programov odsúhlasených medzi členskými štátmi a Komisiou. Do týchto programov sú zaradené i opatrenia pre rozvoj vidieka. Tie zahrňujú počiatočnú pomoc mladým poľnohospodárom, pomoc pri  investíciách do poľnohospodárskych majetkov, podporu ekoturistiky a investície do rozvoje remesiel s finančnou pomocou zameranou na projekty vidieckej infraštruktúry ako boli napr. programy obnovy dedín.
V roku 1993 sa špecifické potreby oblastí vidieka dočkali uznania v Maastrichtskej zmluve Maastrichtská zmluva, formálne nazývaná Zmluva o Európskej únii. Je výsledkom dvoch medzivládnych konferencií, jednej o ekonomickej a menovej únii a druhej o politickej únii, ktoré prebiehali paralelne. Maastrichtská zmluva bola prijatá na stretnutí Európskej rady v holandskom Maastrichte v decembri 1991 a 7.2.1992 tam bola aj podpísaná. Do platnosti vstúpila po ukončení ratifikačného procesu v novembri 1993., v ktorej sa uvádza, že …”Spoločenstvo sa zameria na znižovanie rozdielov medzi úrovňou rozvoja rôznych regiónov a zaostalých oblastí s menej priaznivými podmienkami, vrátane oblastí vidieka”.
Cieľ 
	Cieľom tejto kapitoly je objasniť zmysel európskej regionálnej politiky Regionálna politika je jednou z dôležitých politík komunitárneho charakteru. Bola kodifikovaná v “Jednotnom európskom akte” podpísanom členskými štátmi v roku 1986. Jej cieľom je znižovanie rozdielov v úrovni rôznych regiónov a zmierňovanie zaostalosti regiónov v menej výhodnej situácii, vrátane vidieka. Realizácia regionálnych politík je financovaná zo štrukturálnych fondov, ktoré sú súčasťou spoločného rozpočtu EÚ, Európskeho poľnohospodárskeho zabezpečovacieho a garančného fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ďalších fondov.
, poukázaním na rozdielnu úroveň životnej úrovne a stav nezamestnanosti v krajinách EÚ, na významnú úlohu spoločenstva pri odstraňovaní tejto nerovnováhy. Nakoľko voľný obchod s trhovým mechanizmom toto všetko ešte viac prehlbuje, je nevyhnutné vzájomné závislosti hospodárstva mnohých regiónov a členských štátov pri usmerňovaní svojich výdavkov na vidiecky rozvoj centrálne regulovať a usmerňovať.
	Chceme predstaviť čitateľovi poslanie Európskej investičnej banky v regionálnom rozvoji, ako aj rozpočet regionálnej politiky, ktorý činí viac ako tretinu rozpočtu EÚ. 
Ako dosahuje regionálna politika svoje ciele, ako najúčelnejšie sa využívajú štrukturálne fondy a aké programy regionálneho rozvoja sa pritom využívajú.
	Pri práci sme využili dokumenty z legislatívy EÚ. Nakoľko súčasná vidiecka politika EÚ je výsledkom dlhodobejšieho procesu, vychádzali sme ako z legislatívy predchádzajúcich programovacích období 1988-1993, tak aj z obdobia 1994-1999. Popisujeme ako sa prostredníctvom štrukturálnej politiky dosahuje lepšia prosperita zaostávajúcich regiónov. Charakterizujeme nástroje štrukturálnej politiky ako sú finančné fondy, ktoré alokujú finančné prostriedky do jednotlivých oblastí a pravidlá, podľa ktorých sa finančné prostriedky udeľujú, a ktoré sú zakotvené v legislatívnych nariadeniach EÚ.
Výsledky riešenia v niektorých dôležitých kapitolách vyúsťujú aj do návodu aplikácie uvádzaných nariadení a smernice EÚ na podmienky Slovenska, tak ako sú naše dokumenty pripravované pre budúce rozhovory o podmienkach pripojenia Slovenska z hľadiska uplatnenia zásad štrukturálnej politiky EÚ.

I.5.1. Princípy politiky vidieckeho rozvoja EÚ

Úroveň hospodárskeho vývoja, životná úroveň a stav nezamestnanosti nie sú ani v krajinách EÚ na rovnakej úrovni. Napríklad v roku 1993 predstavovala výška hrubého domáceho produktu (HDP) na jedného obyvateľa v znevýhodnených a menej prosperujúcich regiónoch len necelú tretinu výšky tohoto ukazovateľa vo väčšine najvyspelejších oblastí a úroveň nezamestnanosti bola v týchto územiach až sedemkrát vyššia. Vzhľadom na tieto rozdiely medzi regiónmi, ktoré sa vyskytujú dokonca aj v rámci jednotlivých štátov, je len malá šanca na vyrovnanie úrovne v krajinách EÚ v dohľadnom čase.
	Zo vzájomnej závislosti hospodárstva mnohých regiónov a členských štátov, ktoré navyše znižujú výdavky na regionálnu podporu, vyplýva významná úloha spoločenstva v odstraňovaní tejto nevyváženosti.
Potreba znížiť regionálne rozdiely sa stala ešte nástojčivejšou po zavedení jednotného obchodu. Vo svete, v ktorom sa čoraz viac zvyšuje súťaživosť, je nepravdepodobné, že voľný obchod a trhový mechanizmus budú viesť k vyrovnaniu rozdielov medzi regiónmi, a chudobné regióny sa teda stanú ešte chudobnejšími.
Za situácie, keď sú vlády nútené prísne sledovať svoje rozpočty, aby vyhoveli kritériám konvergencie, ktoré požaduje podľa Maastrichtskej zmluvy hospodárska a menová únia, je potreba zníženia regionálnych rozdielov čoraz naliehavejšia.
Preto pri formulovaní cieľov a priorít rozvoja vidieka EÚ sa vychádza z nasledovných princípov:
·	Integrovaný prístup, ktorý by na základoch multidisciplinárneho a multisektorálneho prístupu s jasnými teritoriálnymi dimenziami zabezpečil súčinnosť viacerých sektorov, ktoré sú v rozvoji vidieka zainteresované a zastrešované právnym, politickým a inštitucionálnym rámcom.
·	Ekonomická a sociálne diverzifikácia, ktorá prostredníctvom podpory ekonomických a sociálnych aktivít (potravinárska a nepotravinárska výroba, spracovateľský priemysel, rozvoj malého a stredného podnikania) založených na zdrojoch vidieka, všestranne zapojí ľudský, materiálny a prírodný potenciál do jeho rozvoja.
·	Zabezpečenie trvalého rozvoja, politika a programy rozvoja vidieka zabezpečujú udržanie kvality a dedičstva vidieckej krajiny (biodiverzita, kultúrna identita, prírodné zdroje ap.) tak, aby sa poskytovalo prinajmenšom kvalitatívne rovnaké prostredie pre budúce generácie. Ide o trvalý rozvoj v environmentálnom, ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a duchovnom zmysle.
·	Plánovanie a projektovanie rozvoja vidieka založené na princípe “zdola hore”, ktorý podporí kreativitu a aktivitu vidieckych komunít, vytváranie lokálnych akčných skupín, efektívnych partnerstiev, ktoré v daných rámcových podmienkach budú spoluvytvárať svoju budúcnosť.
·	Vytvorenie funkčných legislatívnych nástrojov smerom k vidieku, ktoré zabezpečia rámcové podmienky pre akceleráciu a jeho ďalší ekonomický rozvoj. vytváranie finančných zdrojov, ktoré budú zabezpečovať a podporovať projekty miestneho vidieckeho rozvoja.
·	Vytvorenie systému kompenzácií v znevýhodnených oblastiach, horských a podhorských oblastiach, v oblastiach začlenených do ochranných pásiem a pre zabezpečenie verejnoprospešných funkcií lesa.
·	Vytváranie finančných techník a schém vhodných pre úverovanie na vidieku, vyhovujúcich potrebám malého a stredného podnikania a vytvorenie podmienok pre mobilizáciu a spájanie verejných a súkromných financií.
·	Posilnenie všetkých zložiek rozvoja vidieka dostatočným množstvom informácií, vedomostí a zručností, rozvíjanie manažerských schopností a líderstva na vidieku, ale aj poskytnutie zručnosti v oblasti podnikania a diverzifikácie ekonomických aktivít.
·	Zabezpečenie a stimulácia výskumu pre vidiek a presadzovanie inovačných postupov, ako aj stály monitoring vidieka.

Zhrnutie
Snaha o zníženie regionálnych rozdielov je prioritnou úlohou od začiatku fungovania Spoločenstva a sa stala ešte nástojčivejšou po zavedení jednotného obchodu. Vo svete, v ktorom sa čoraz viac zvyšuje súťaživosť, je nepravdepodobné, že voľný obchod a trhový mechanizmus budú viesť k vyrovnaniu rozdielov medzi regiónmi, a chudobné regióny sa teda stanú ešte chudobnejšími.
Za situácie, keď sú vlády nútené prísne sledovať svoje rozpočty, aby vyhoveli kritériám konvergencie, ktoré požaduje podľa Maastrichtskej zmluvy hospodárska a menová únia, je preto potreba zníženia regionálnych rozdielov ešte naliehavejšia.

Kontrolné otázky
16.	Aký bol rozdiel vo výške HDP na jedného obyvateľa v znevýhodnených a najvyspelejších regiónoch?
17.	Menujte najdôležitejšie princípy, z ktorých sa vychádzalo pri formulovaní cieľov a priorít rozvoja vidieka v EÚ.

I.5.2. Opatrenia podporujúce vidiecky rozvoj

	Vo svojej Agende 2000 Dokument, v ktorom sa Komisia zaoberá perspektívami rozvoja EÚ do začiatku nového tisícročia, otázkami rozšírenia, prehlbovania integrácie ako aj financovania rozšírenej EÚ. V závere roku 1997 bola Agenda 2000 schválená Európskou radou. zo 16.júla 1997 Európska komisia Európska komisia je iniciátorom rozhodovacieho procesu EÚ a jej výkonným a správnym orgánom. Jej úlohou je zabezpečovanie hladkého fungovania spoločného trhu a zastupovanie záujmov EÚ vo vnútri i navonok. Niekedy  je považovaná za “vládu EÚ”. Kolégium komisárov spolu s predsedom a dvoma predsedami tvorí 20 komisárov navrhnutých členskými štátmi (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia a Španielsko majú po dvoch členoch) a schválených Európskym parlamentom na obdobie 5 rokov. stanovila návrhy na reformu existujúcich politík EÚ, proces rozšírenia a finančný rámec pre obdobie r. 2000 – 2006. Legislatívne návrhy prijaté komisiou poskytujú právne texty, na základe ktorých sa môže rozhodnúť o reformách stratégie, ktoré sú navrhované v Agende 2000, a o nových nástrojoch pomoci v predvstupovej etape. Komisia taktiež prijala správu o vypracovaní Medzi-inštitucionálnej dohody (IIA) o Rozpočtovej disciplíne a jej návrhoch novej finančnej perspektívy pre obdobie rokov 2000-2006.
	Prijaté návrhy spadajú do štyroch hlavných skupín:
·	Poľnohospodárske Nariadenia,
·	Nariadenia o Štrukturálnych a Kohéznych fondoch,
·	Predvstupové nástroje a 
·	Finančná perspektíva na obdobie rokov 2000-2006 (spolu so správami o pôsobnosti IIA a Nariadení o ručení pôžičiek).
Opatrenia vidieckeho rozvoja sa týkajú najmä podpory štrukturálneho prispôsobenia poľnohospodárskeho sektoru (investície do poľnohospodárskych nájomných hospodárstiev, starostlivosť o mladých farmárov, školenia, skorý odchod do dôchodku), podpory poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach, úhrady agroenvironmentálnych aktivít, podpory investícií pri spracovaní a odbyte produktov, na lesníctvo, a opatrení, ktoré
podporujú prispôsobenie vidieckych oblastí do tej miery ako sú závislé od poľnohospodárskych aktivít a od ich konverzie. Politika po prvýkrát spája všetky opatrenia, ktoré súvisia s rozvojom vidieka, ktorých základy položil Európsky poľnohospodársky zabezpečovací a garančný fond (EAGGF) a je sprievodcom a doplnkom navrhovaných reforiem v politike trhu a cien.
Súčasné opatrenia podporujúce vidiecky rozvoj z EAGGF, sú formulované v Nariadení rady (EC) č. 1257/1999 zo 17.mája 1999, ktoré vytvára rámec podpory Spoločenstva. 
Podľa článku 2 tohoto nariadenia, sa podpora vidieka môže týkať:
·	skvalitnenia štruktúr poľnohospodárskeho majetku ako aj štruktúr pre spracovanie a odbyt poľnohospodárskych produktov,
·	konverzie a reorientácie potenciálu poľnohospodárskej výroby, zavádzania nových technológií a zlepšenia kvality produktov,
·	udržateľného rozvoja lesov,
·	diverzifikácie činností zameraných na doplnkové alebo alternatívne aktivity,
·	udržania a posilnenia životaschopného pradiva vo vidieckych oblastiach,
·	rozvoja hospodárskych činností a udržania a vytvárania pracovných príležitostí s cieľom zabezpečiť lepšie využitie existujúceho inherentného potenciálu,
·	zlepšenie podmienok práce a života,
·	zachovania a podpory systémov poľnohospodárstva s malými vstupmi v znevýhodnených oblastiach,
·	zachovania a rozvíjania vysokej hodnoty prírody a udržateľného poľnohospodárstva, ktoré rešpektuje požiadavky životného prostredia.

Podporné investície sa budú prednostne prideľovať poľnohospodárskym subjektom:
- ekonomicky životaschopným,
- vyhovujúcim  minimálnym  štandardom  v oblasti  životného  prostredia,  hygieny a správneho zaobchádzania so zvieratami, 
- na ktorých  hospodária  farmári s  dostatočnými  profesionálnymi  zručnosťami a schopnosťami.
Nebudú sa podporovať také investície, ktorých cieľom je nárast výroby, pre ktorú nie je možné získať normálny odbyt na trhu.
Podpora investíciám do poľnohospodárskeho majetku prispeje k zlepšeniu príjmov v poľnohospodárstve a podmienok života, práce a výroby. Ich cieľom je: 
- znížiť výrobné náklady,
- zlepšiť a prerozmiestniť výrobu,
- zvýšiť kvalitu,
- zachovať a zlepšiť prírodné prostredie, hygienické podmienky a štandardy správneho zaobchádzania so zvieratami(“animal welfar”),
- podporovať diverzifikáciu farmárskych činností.

Druhá kapitola, článok 8 hore uvedeného nariadenia pojednáva o pomoci pre etablovanie sa mladých farmárov, ktorá sa bude poskytovať za nasledovných podmienok:
·	farmár musí byť vo veku do 40 rokov,
·	musí mať primerané profesionálne zručnosti a schopnosti,
·	musí sa jednať o prvé etablovanie sa farmára na poľnohospodárskom majetku
·	a farmár sa etabluje sko vedúci majetku.
Etablovacia pomoc môže spočívať:
-	v maximálnej sume podpory, nie je stanovený limit pre Spoločenstvo, je na členských 
štátoch, aby si stanovili tieto limity,
-	nepredpokladajú sa žiadne konkrétne pravidlá pre “intenzitu pomoci” (vychádza sa z Nariadenia o štrukturálnych fondov čl.45, odstavec 2),
-	v dotácii úrokov z pôžičiek, ktoré boli získané za účelom krytia nákladov na etablovanie kapitalizovaná hodnota úrokov dotácie nesmie presiahnuť hodnotu prémie.

Kapitola 3, čl.9 : Vzdelávanie
Podpora odborného vzdelávania má prispieť k zlepšeniu pracovných zručností a schopností farmárov a iných osôb zapojených do poľnohospodárskych činností a činností vo vidieckych oblastiach. Vzdelávanie má byť konkrétne zamerané na prípravu farmárov na kvalitatívne preorientovanie výroby, uplatnenie výrobných praktík zlučiteľných so zachovaním krajiny, ochranou životného prostredia, hygienickými normami a správnym zaobchádzaním so zvieratami, ako aj so získaním zručností, ktoré budú potrebovať na to, aby dokázali riadiť ekonomicky životaschopnú farmu.

Kapitola 4, čl. 10: Predčasný odchod do dôchodku
Podpora predčasného odchodu do dôchodku z farmárskej činnosti prispeje k nasledovným cieľom:
·	zabezpečí príjem starším farmárom, ktorí sa rozhodnú ukončiť hospodárenie na farme,
·	podporí výmenu starších farmárov farmármi, ktorí budú schopní zlepšiť ekonomickú životaschopnosť zostávajúcich poľnohospodárskych majetkov,
·	preradiť poľnohospodársku pôdu pre nepoľnohospodárske využitie tam, kde na nej nemožno hospodáriť za uspokojivých podmienok životaschopnosti.

V zmysle čl.11 
1.	Prevádzajúci musí:
·	definitívne zastaviť všetky činnosti hospodárenia na farme. Môže však pokračovať v nekomerčnom hospodárení na farme a naďalej používať budovy, v ktorých môže naďalej bývať so svojou rodinou,
·	mať v čase prevodu najmenej 55 rokov, nesmie však dosiahnuť normálny vek pre odchod do dôchodku, a
·	pred prevodom musí prakticky hospodáriť na farme minimálne 10 rokov.

2.	Nadobúdateľ farmy musí:
·	nastúpiť po prevádzkovateľovi ako vedúci poľnohospodárskeho majetku alebo prevziať celú alebo časť uvolnenej pôdy. Ekonomická životaschopnosť majetku nadobúdateľa sa musí zvýšiť v lehote a v súlade s podmienkami, ktoré sú stanovené, najmä čo do profesionálnych zručností a schopností nadobúdateľa, výmery, objemu prác alebo príjmu, a to podľa regiónu a druhu produkcie,
·	mať primerané profesionálne zručnosti a schopnosti a;
·	musí sa zaviazať, že bude hospodáriť na poľnohospodárskom majetku najmenej 5 rokov v súlade s minimálnymi štandardmi v oblasti životného prostredia, hygieny a správneho zaobchádzania so zvieratami.

3.	Zamestnaný pracovník musí:
·	definitívne zanechať prácu na farme,
·	mať najmenej 55 rokov, nesmie však dosiahnuť predpísaný vek odchodu do dôchodku,
·	v predchádzajúcich 5 rokoch venovať aspoň polovicu svojho pracovného času práci na farme ako pomocník rodiny alebo zamestnaný pracovník na farme,
·	mať odpracované na poľnohospodárskom majetku prevádzateľa najmenej ekvivalent dvoch rokov predchádzajúce predčasnému odchodu do dôchodku,
·	mať sociálne zabezpečenie.

Nadobúdateľ – nefarmár môže byť akákoľvek iná osoba alebo organizácia, ktorá prevezme uvolnenú pôdu a bude ju používať na nepoľnohospodárske účely, lesníctvo alebo vytvorenie ekologických rezerv spôsobom, ktorý bude v súlade s ochranou a skvalitňovaním životného prostredia a krajiny.
Podmienky zakotvené v tomto článku sa musia uplatňovať počas celého obdobia, v priebehu ktorého bude prevádzateľ poberať podporu pri predčasnom odchode do dôchodku

Článok 12, stanovuje že podpora pri predčasnom odchode do dôchodku, ktorá sa poskytne prevádzateľom, nesmie prevýšiť celkovú stanovenú sumu.
Doba poskytovania podpory pri predčasnom odchode do dôchodku nesmie presiahnuť desať rokov a podpora sa nesmie naďalej poskytovať po dosiahnutí veku riadneho odchodu do dôchodku prevádzateľa alebo dosiahnutí veku riadneho odchodu do dôchodku pracovníka, v žiadnom prípade nie po dosiahnutí veku sedemdesiatich rokov. V prípadoch, kedy členský štát vypláca riadny starobný dôchodok, podpora pri predčasnom odchode do dôchodku sa vypláca ako príplatok so zohľadnením výšky starobného dôchodku, ktorá sa v danom štáte vypláca.

Kapitola 5: Znevýhodnené oblasti
Článok 13 – Podpora znevýhodneným oblastiam má slúžiť k nasledovným cieľom:
·	zabezpečí pokračovanie využívania poľnohospodárskej pôdy, čím prispeje k zachovaniu životaschopného vidieckeho spoločenstva,
·	zachovaniu krajiny,
·	zachovaniu a podpore udržateľných foriem hospodárenia,
·	zabezpečeniu požiadaviek na životné prostredie.

Článok 14
1.	Farmári v znevýhodnených oblastiach môžu dostávať podporu vo forme vyrovnávacích príspevkov.
2.	Vyrovnávacie príspevky sa poskytujú na každý hektár pôdy farmárom:
a)	ktorí hospodária na minimálnej výmere pôdy, ktorá sa stanoví,
b)	ktorí sa zaviažu, že budú vo svojich farmárskych aktivitách v znevýhodnených oblastiach pokračovať aspoň päť rokov odo dňa prvej platby vyrovnávacieho príspevku, 
c)	ktorí používajú praktiky v súlade s potrebou ochrany životného prostredia a zachovania krajiny, najmä udržateľným hospodárením, ktoré budú definované pre jednotlivé oblasti.
d)	Ak sa u zvieraťa, ktoré patrí k stádu výrobcu zistia látky, ktoré sú zakázané Smernicou Rady 96/22/ES alebo rezíduá látok, ktoré sú síce povolené uvedenou úpravou ale boli použité ilegálne podľa príslušných ustanovení Smernice 96/23/ES o monitorovaní, alebo ak sa zistí na hospodárstve farmára látka alebo produkt zakázaný touto smernicou v ilegálnej držbe v akejkoľvek forme, takýto výrobca bude vylúčený z poberania vyrovnávacích príspevkov v kalendárnom roku, v ktorom sa táto látka našla.
V prípade, že dôjde k opakovanému porušeniu, možno dobu vylúčenia predĺžiť podľa závažnosti priestupku na päť rokov od roku, v ktorom sa opakované porušenie zistilo.
Ak majiteľ alebo osoba, v chove ktorého sa zvieratá nachádzajú, kladie prekážky pri vykonávaní inšpekcie alebo odbere vzoriek, ktoré sú potrebné na realizáciu národných plánov monitorovania rezíduí alebo počas vyšetrovania a kontrol, možno uložiť pokuty, ktoré stanovuje príslušná časť smernice.

Článok 15
1)	Vyrovnávacie príspevky sú stanovené na úrovni:
·	dostatočnej na to, aby účinne prispeli k vyrovnaniu existujúceho znevýhodnenia a 
·	tak, aby sa zabránilo nadkompenzácii.
V prípade potreby môže vyrovnávacia platba zohľadniť náklady a ušlý príjem farmárov v dôsledku povinností vyplývajúcich z environmentálnej legislatívy.
2)	Vyrovnávacie príspevky sú diferencované tak, aby zohľadňovali:
·	situáciu a rozvojové ciele daného regiónu,
·	závažnosť stáleho prírodného znevýhodnenia, ktoré postihuje činnosti hospodárenia na farme,
·	konkrétne environmentálne problémy, ktoré je potrebné riešiť,
·	typ produkcie a hospodársku situáciu majetku ako aj príjem farmára.

3)	Vyrovnávacie príspevky sú taxatívne stanovené medzi minimálnou a maximálnou sumou.
Článok 16
Medzi znevýhodnené oblasti sa počítajú:
·	horské oblasti,
·	iné znevýhodnené oblasti a
·	oblasti postihnuté špeciálnymi znevýhodneniami.

Článok 17
1)	Horské oblasti sú charakterizované značným obmedzením možností využitia pôdy a citeľným zvýšením nákladov na jej obrábanie, a to v dôsledku:
·	výškovo podmienených veľmi ťažkých klimatických podmienok, ktorých pôsobením sa podstatne skracuje vegetačné obdobie,
·	príliš strmých svahov v dotknutej oblasti, ak ide o nižšie nadmorské výšky, pričom veľká svahovitosť sa týka väčšej časti výmery a nemožno preto použiť na obrábanie pôdy strojové vybavenie, resp. ak sú na obrábanie potrebné veľmi drahé špeciálne zariadenia alebo

Zhrnutie
Opatrenia vidieckeho rozvoja sa týkajú najmä podpory štrukturálneho prispôsobenia poľnohospodárskeho sektoru (investície do poľnohospodárskych nájomných hospodárstiev, starostlivosť o mladých farmárov, školenia, skorý odchod do dôchodku), podpory poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach, úhrady agroenvironmentálnych aktivít, podpory investícií pri spracovaní a odbyte produktov, na lesníctvo, a opatrení, ktoré podporujú prispôsobenie vidieckych oblastí do tej miery ako sú závislé od poľnohospodárskych aktivít a od ich konverzie. Politika po prvýkrát spája všetky opatrenia, ktoré súvisia s rozvojom vidieka, ktorých základy položil Európsky poľnohospodársky zabezpečovací a garančný fond (EAGGF) a je sprievodcom a doplnkom navrhovaných reforiem v politike trhu a cien.

Kontrolné otázky
18.	V akom materiály a kým je stanovený finančný rámec pre reformu existujúcich politík EÚ?
19.	V ktorom nariadení sú uvádzané súčasné opatrenia podporujúce vidiecky rozvoj?

I.5.3. Štrukturálne fondy

Veľká väčšina štrukturálnych opatrení Spoločenstva sa financuje z nasledovných štyroch štrukturálnych fondov:
1. Európsky fond regionálneho rozvoja (European Regional Development Fund ERDF),
2. už vyššie uvádzaný Európsky poľnohospodársky zabezpečovací a garančný fond, (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund EAGGF) jeho zabezpečovacia sekcia,
3. Finančný inštrument pre zabezpečenie rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidence – FIFG),
4. Európsky sociálny fond
	Celý systém štátnej podpory vidieka na úrovni EÚ sa na základe dohody ministrov poľnohospodárstva a po schválení Berlínskym summitom výrazne prehodnocuje. 
	Nové Nariadenie o Štrukturálnych a kohéznych fondoch poskytujú právny rámec z týchto prostriedkov v ďalšom programovacom období 2000-2006. Tento balík bol zložený na báze troch princípov vyhlásených v spomínanej Agende 2000, a to menovite: sústredenia, zjednodušenia a objasnenia zodpovedností. Navrhované právne texty sú nasledovné:
-	nové všeobecné Nariadenie vrátane ustanovení, ktoré platia pre všetky Fondy (toto nahrádza dve predchádzajúce Nariadenia Rady),
-	nové “vertikálne” Nariadenia pre každý zo štyroch Fondov (ERDF, ESF, FIFG a pre EAGGF, Nariadenie o vidieckom rozvoji (viď vyššie),
-	revidované Nariadenie pre Kohézny fond.
Prioritou číslo 1 sú najchudobnejšie regióny EÚ, podľa toho ako v nich postupuje úsilie na zlepšenie ich infraštruktúry, vzdelávania a zlepšovania ich pracovnej sily. V novom prístupe štrukturálne fondy participujú vo všetkých oblastiach, v ktorých majú štrukturálne problémy, či už v priemyselných, vidieckych, mestských resp. pobrežných oblastiach v rybárstve. V novej formulácii sa požaduje jasnejšie rozdelenie zodpovedností medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom zlepšenia transparentnosti a skladania účtov, čo by malo viesť k väčšej nákladovej efektívnosti. Predvídajú sa inovačné finančné nástroje, ako napr. garancie na pôžičky a fondy rizikového kapitálu na zvýšenie pákového efektu Štrukturálnych fondov. Vo väčšej miere ako doposiaľ budú Štrukturálne fondy podporovať udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Rovnako kľúčovou úlohou štrukturálnej politiky bude podporiť reformu trhu práce politikami a praktikami, ktoré sú v línii so Stratégiou zamestnanosti a ročnými smernicami pre zamestnanosť v členských štátoch.

	Tri ciele pre budúcnosť

	Kvôli zjednodušeniu sa ciele priorít Štrukturálnych fondov zredukovali zo sedem na tri. Všetky regióny EÚ sa prehodnotia, aby sa kvalifikovane rozhodlo, na ktoré z nových cieľov sa môžu kvalifikovať v uchádzaní sa o podporu Fondu.

Cieľ 1.
Jeho poslaním je pomôcť tým regiónom, ktoré to najviac potrebujú, ktorých úroveň rozvoja (meraná hodnotou HDP na obyvateľ za posledné tri roky) je menej ako 75% priemeru v Spoločenstve.
Týmto regiónom sa ponechá súčasná priorita. Hoci v posledných rokoch došlo v nich k istému zlepšeniu, stále čelia najvážnejším problémom v úrovni príjmov, zamestnanosti, infraštruktúry a zručnosti pracovnej sily.
Hoci tieto medzery sú teraz menšie v takých oblastiach ako telekomunikácie, ich celková eliminácia bude dlhodobým procesom, čo je dané čiastkou požadovaných investícií.
Všetky 4 Štrukturálne fondy (European Regional Development Fund – ERDF, European Social Fund – ESF, European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section – EAGGF, Financial Instrument for Fisheries Guidance – FIFG) budú predstavovať spoločné úsilie na pomoc rozvoju regiónov cieľu 1.
Súčasné regióny spadajúce pod Cieľ  1, ktoré sa už nekvalifikujú v rámci 75%-ného kritéria, sa im pomoc postupne ukončí v priebehu 6 ročného obdobia. Je ju možné predĺžiť na 7 rokov pre regióny bývalého Cieľa 1, ktoré splnili európske kritéria Cieľa 2. Približne 2/3 Štrukturálnych fondov pôjde do regiónov Cieľa 1, takže podpora plynúca z Cieľa 1 bude prínosom približne pre 20% európskej populácie, vrátane tých, ktorí budú ešte čerpať z postupného ukončovania.

Cieľ 2.
	Pod hlavičkou nového Cieľa 2, EÚ bude podporovať ekonomickú a sociálnu premenu v oblastiach, ktoré majú štrukturálne ťažkosti, vrátane tých v “bohatších” členských štátoch. Väčšina typov oblastí v EÚ potrebuje reštrukturalizáciu, pretože ich ekonomická báza nie je dostatočne diverzifikovaná. Tieto oblasti čelia priemyselnému úpadku, kedy vidiecke zóny sú konfrontované s vážnymi problémami ako sú depopulácia, odňaté mestské oblasti, regióny prechádzajúce štrukturálnou zmenou v sektore služieb ako aj regiónov, ktoré sú závislé na rybolove.
	Štrukturálna pomoc bude naďalej dostupná pre celý sektor rybolovu vo všetkých oblastiach, s financovaním z FIFG a EAGGF – garanciou. Podpora sa bude týkať opatrení vzťahujúcich sa pomoc modernizácie flotily a elimináciu nadmernej kapacity flotily, rozvoj akvakultúry, prístavných zariadení, spracovania, marketingu a propagačných čiností a iných aktivít. Sociálne opatrenia v prospech rybárov priamo ovplyvnené reštrukturalizáciou, ako aj opatrenia, ktoré podporujú diverzifikáciu, ktoré boli v doposiaľ financované iniciatívou PESCA, budú naďalej zahrnuté pod cieľmi 1 a 2.
	Podľa nových návrhov husto osídlené mestské oblasti budú takisto spôsobilé pre financovanie podľa cieľa 2, ak sa v nich musia riešiť také problémy, ako je vysoká úroveň chudoby, vysoká kriminalita, alebo nízka úroveň vzdelania.
	Z podpôr Cieľa 2 bude čerpať 18 % európskej populácie. Táto bude rozdelená podľa členských štátov na základe niekoľkých európskych regionaálnych kritérií, ako aj podielu krajiny na európskej nezamestnanosti mimo Cieľa 1. Takto sa spravodlivý príspevok od členských štátov k celkovému cieľu koncentrácie garantuje obmedzením na príslušný členský štát (vrátane regiónov, ktoré boli vyradené z Cieľa 1, ale sú spôsobilé pre Cieľ 2) na najviac jednu tretinu pokrytia regiónov doterajšieho Cieľa 2 a 5b. Členské štáty budú takisto viac ako doposiaľ zapojené do výberu svojich regiónov podľa Cieľa 2 v rámci daného populačného stropu.
	Medzi rôznymi typmi oblastí sa takto docieli možnosť uchádzať sa o spravodlivejšie prideľovanie prostriedkov. Čo sa týka celkovej populácie Únie, oblasti priemyslu a služieb by mali predstavovať indikatívne asi 10%, vidiecke oblasti 5%, mestské oblasti 2% a tie, ktoré sú závislé od rybolovu 1%.
	Regióny doterajšieho Cieľa 2 a 5b, ktoré stratili pôsobnosť podľa nového Cieľa 2, ich pomoc bude doznievať v priebehu 4 rokov.

Cieľ 3.
	Prebieha dôsledná reforma Európskeho sociálneho fondu (ESF), tak aby zaktualizoval ako finančný nástroj, ktorý by lepšie podporil Akčné plány k zlepšeniu zamestnanosti v členských štátoch. Podľa nových návrhov aktivity ESF sa preskupia podľa nového Cieľa 3, s cieľom podpory prispôsobenia sa a modernizácie politík a systémov vzdelávania, výcviku a zamestnanosti v celej EÚ. Nový Cieľ bude slúžiť aj ako referenčný rámec pre intervencie ESF medzi Cieľmi 1, 2 a 3, čím sa dosiahne zhodný prístup medzi EÚ a národnými rozvojovými stratégiami pre ľudské zdroje na jednej strane a regionálnymi intervenciami na strane druhej.

Dohodlo sa, že bude 5 oblastí pre aktivity ESF:
·	aktívne politiky trhu práce na boj proti nezamestnanosti,
·	podpora sociálneho zahrnutia,
·	celoživotné vzdelávanie a výcvikové systémy na podporu zamestnanosti,
·	očakávanie a uľahčovanie ekonomickej a sociálnej zmeny, a
·	zlepšenie účasti žien na trhu práce.

Celkovým zámerom je zabezpečiť minimálnu účasť Sociálneho fondu vo všetkých piatich oblastiach, pritom umožniť každému členskému štátu rozhodnúť o svojich prioritách pre investície z ESF. Od reformy sa zároveň očakáva zdokonalenie jednotlivých systémov a zjednodušenie ekonomickej a sociálnej zmeny, ako aj zlepšenia účasti žien na trhu práce.

Zhrnutie
Nové nariadenie o Štrukturálnych a kohéznych fondoch poskytujú právny rámec z týchto prostriedkov v ďalšom programovacom období 2000-2006. Tento balík bol zložený na báze troch princípov vyhlásených v spomínanej Agende 2000, a to menovite: sústredenia, zjednodušenia a objasnenia zodpovedností.

Kontrolné otázky
20.	Vymenujte financovanie štrukturálnych opatrení EÚ.
21.	Charakterizujte ciele priorít štrukturálnych fondov.

I.5.4. Sprievodné opatrenia

Európske spoločenstvo svoje regionálne stratégie neustále reviduje, usiluje sa ich čo najlepšie využiť a dbá o to, aby vývoj v menej rozvinutých oblastiach smeroval k vytváraniu nových pracovných príležitostí a prispieval k hospodárskemu zbližovaniu krajín Európy. Preto musí v záujme tohoto cieľa dozerať na tie regióny, ktoré to najviac potrebujú. Problém nezamestnanosti, ochrany životného prostredia a stimulovanie zdravej konkurencie preto patrí k prioritám jeho stratégie.
	Ďalšie plány regionálnej politiky Európskeho spoločenstva musia brať do úvahy perspektívne rozšírenie o krajiny strednej a východnej Európy. Z uvedeného dôvodu bude potrebné stratégiu rozdeľovania fondov rozšíriť aj o krajiny uchádzajúce sa o členstvo v Európskej únii, aj keď len vo forme príležitostnej podpory. Táto nevyhnutnosť môže vyústiť do zmien vo využívaní fondov a má dosah na rozpočtovú politiku Európskeho spoločenstva ako celku.
	V predchádzajúcom období dochádzalo vďaka stratégie EÚ k zmenšovaniu regionálnych rozdielov, ktoré boli výraznejšie medzi členskými štátmi ako medzi regiónmi. Je dokázané, že regióny, ktoré získavajú 70% z celkových regionálnych fondov Európskeho spoločenstva, sa vyvíjajú rýchlejšie než spoločenstvo ako celok. Väčšia časť finančných prostriedkov sa investuje do základov infraštruktúry, aj keď sa podporujú tiež mnohé iné príspevky, napríklad poskytnutie technologického know how ako duševného vlastníctva, resp. podpora skvalitňovania spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov.
	Podpora takýchto investícií sleduje skvalitnenie a racionalizáciu spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov a tým prispievať k posilneniu konkurencieschopnosti a tvorbe pridanej hodnoty poľnohospodárskej produkcie.

Táto podpora sa poskytuje za účelom:
·	smerovania produkcie tak, aby zodpovedala predvídateľným trhovým trendom alebo stimulovala rozvoj ďalších odbytových miest pre poľnohospodárske produkty,
·	skvalitnenia a zracionálnenia marketingových kanálov alebo spracovateľských postupov,
·	skvalitnenia prezentácie a prípravy produktov, resp. stimulácie lepšieho využívania alebo vylúčenia vedľajších produktov,
·	aplikácie novej technológie a techniky,
·	preferovania inovatívnych investícií,
·	zlepšenia monitorovania kvality a zdravotných podmienok,
·	ochrany životného prostredia.

1. Podpora sa poskytuje osobám, zodpovedným za financovanie podnikov :
·	u ktorých možno garantovať ekonomickú životaschopnosť a
·	ktoré spĺňajú minimálne štandardy v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a správneho zaobchádzania so zvieratami.
2. Investície musia prispievať k zlepšeniu hospodárskej situácie príslušného základného sektoru poľnohospodárskej výroby. 
3. Musí sa dodatočne preukázať, že existujú normálne trhové odbytištia pre dané produkty.
4. Investície  sa týkajú  spracovania a  marketingu  výrobkov, s  výnimkou produktov rybolovu.
5. Investície musia spĺňať výberové kritéria s vytýčenými prioritami a určovať investície, na ktorých na ktoré nie je možné poskytnúť podporu.
6. Z podpory sú vylúčené nasledovné investície :
·	investície na úrovni maoobchodu,
·	investície do spracovania alebo marketingu produktov z tretích krajín.

Kompatibilnosť a súslednosť

Spoločenstvo prispieva na financovanie národných projektov, a podporuje tak medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností. Príspevky podporujúce regionálny rozvoj predstavujú pre skupiny občanov s nižšími príjmami a správne úrady možnosť hrať významnejšiu rolu v zahraničí v celoeurópskom meradle. O tom pojednáva Podkapitola 2, článok 35, uvádzaného Nariadenia, podľa ktorého:
1.	Podpora rozvoju vidieka sa prideľuje len na opatrenia, ktoré sú v súlade so zákonmi Spoločenstva.
2.	Takéto opatrenia súsledne sledujú ostatné oblasti politiky Spoločenstva a opatrenia implementované v ich rámci. Konkrétne bude možné prideliť podporu z podporných programov Spoločenstva len takým opatreniam, spadajúcim do rozsahu pôsobnosti tohoto Nariadenia, ktoré budú kompatibilné s podmienkami platnými podľa tohoto Nariadenia.
3.	Súslednosť sa zaručí tiež vo vzťahu k opatreniam realizovaným v rámci iných nástrojov Spoločnej agrárnej politiky. Súslednosť sa zaručí najmä medzi opatreniami na podporu rozvoja vidieka na jednej strane a opatreniami realizovanými v rámci organizácií spoločného trhu a kvalitou poľnohospodárskych produktov a zdravotnými opatreniami na strane druhej, ako aj medzi jednotlivými opatreniami na podporu rozvoja vidieka.
Za týmto účelom nemožno prideliť žiadnu podporu v súlade s týmto Nariadením:
a)	opatreniam, ktoré spadajú do rámca podporných programov organizácií spoločného trhu,
b)	opatreniam na podporu výskumných projektov, reklamu poľnohospodárskych produktov alebo zabránenie ochorení zvierat.
4.	Členské štáty môžu stanoviť ďalšie alebo viacero obmedzujúcich podmienok pre prideľovanie podpora Spoločenstva rozvoju vidieka za predpokladu, že takéto podmienky sú v súlade s cieľmi a požiadavkami vytýčenými v tomto Nariadení.

Podľa Článku 36 a37: 
·	Tie isté opatrenia nemôžu byť financované podľa tohoto nariadenia a niektorého z ďalších podporných programov Spoločenstva. 
·	Podporu jednotlivých opatrení podľa tohoto nariadenia možno kombinovať len za predpokladu, že sú súsledné a kompatibilné navzájom. Úroveň podpory možno prispôsobiť podľa potreby.
·	Členské štáty sú povinné podniknúť všetky potrebné kroky k tomu, aby zabezpečili kompatibilnosť a súslednosť opatrení pre podporu rozvoja vidieka podľa ustanovení zakotvených v Nariadení.
·	Vo vzťahu k všetkým opatreniam na podporu vidieka majú plány predložené členskými štátmi obsahovať vyhodnotenie kompatibilnosti a súslednosti predpokladaných opatrení na podporu rozvoja vidieka a informáciu o opatreniach podniknutých za účelom zabezpečenia kompatibilnosti a súladu.

Plánovanie (programovanie)

	Opatrenia pre rozvoj vidieka financované z “podpornej” sekcie EAGGF sú súčasťou plánovania pre oblasti Cieľa č.1.
	Plány rozvoja vidieka sa zostavujú pre zemepisnú úroveň, ktorá sa bude považovať za najvhodnejšiu. Pripravujú sa príslušnými orgánmi, ktoré určia členské štáty a členský štát ich predloží Komisii po konzultácii s príslušnými orgánmi a organizáciami na príslušnej územnej úrovni.
	Podpora rozvoja vidieka, sa budú podľa možnosti integrovať do jediného plánu. Ak bude potrebné vypracovať viacero plánov, bude uvedený vzťah medzi opatreniami, ktoré predpokladajú tieto plány a zabezpečí sa ich kompatibilnosť a súslednosť. Plány rozvoja vidieka sa budú vypracovávať na obdobie siedmich rokov počínajúc 1.1.2000.

	1. Plány rozvoja vidieka:
·	kvantifikovaný popis súčasnej situácie s vyznačením rozdielov, nedostatkov a potenciálu rozvoja, nasadené finančné zdroje a hlavné výsledky operácií podniknutých v predchádzajúcom plánovacom období vzhľadom na dostupné výsledky hodnotenia.
·	popis navrhovanej stratégie, jej kvantifikované ciele a zvolené priority rozvoja vidieka, ako aj geografického územia, ktorého sa týka,
·	predchádzajúce hodnotenie s očakávanými ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi dopadmi, vrátane vplyvov na zamestnanosť,
·	orientačnú celkovú finančnú tabuľku so súhrnom finančných zdrojov poskytnutých štátom a Spoločenstvom pre jednotlivé priority rozvoja vidieka, ktoré boli prijaté v kontexte plánu,
·	prípadné informácie a potrebe štúdií, demonštračných projektov, tréningu alebo akciách technickej pomoci, týkajúcich sa prípravy, realizácie alebo úprav príslušných opatrení,
·	určenie príslušných zodpovedných orgánov 
·	údaje o zabezpečení účinnej a správnej realizácie vrátane monitorovania a hodnotenia s definíciou kvantitatívnych ukazovateľov hodnotenia, kontrolných a sankčných postupov a primeranej publicity,
·	výsledky konzultácií a úpravy v záujme zapojenia príslušných orgánov a úradov ako aj ekonomických a sociálnych partnerov na príslušnej úrovni.

2. Plány členských štátov:
·	ustanovia agroenvironmentálne opatrenia na svojom území v súlade s ich konkrétnymi potrebami,
·	zabezpečia potrebnú rovnováhu medzi jednotlivými opatreniami, ktoré sa majú podporiť,
·	podpora Spoločenstva rozvoju vidieka zo “záručnej” sekcie EAGGF bude podliehať finančnému plánovaniu, ktoré je orientačné a bude sa robiť ročne,
·	komisia vyčlení počiatočný ročný obnos jednotlivým členským štátom pri zohľadnení najmä nasledovných kritérií:
-	obnosy k dispozícii v minulosti,
-	konkrétne situácie a potreby,
-	zvláštne snahy, ktoré je nutné vynaložiť najmä z hľadiska životného prostredia, tvorby pracovných príležitostí a zachovania krajiny.
·	počiatočné podiely budú upravené vzhľadom na skutočné výdavky a na základe revidovaných prognóz výdavkov predložených členskými štátmi so zohľadnením cieľov programu.

Monitorovanie, hodnotenie a financovanie

	Komisia a členské štáty zabezpečia účinné monitorovanie realizácie plánovania rozvoja vidieka spoločne dohodnutými postupmi a pomocou konkrétnych fyzických a finančných ukazovateľov. Vo vhodných prípadoch sa ustanovia monitorovacie výbory.
	Pravidlá realizácie môžu konkrétne definovať spôsoby:
·	prezentácie plánov rozvoja vidieka,
·	finančného plánovania, najmä aby sa zabezpečila rozpočtová disciplína účasti na financovaní,
·	monitorovania a hodnotenia.

Zakázaná je štátna pomoc na podporu farmárov v znevýhodnených oblastiach, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v tomto Nariadení, alebo ktorá presahuje stanovené obnosy.
Rovnako zakázaná je štátna pomoc na podporu farmárov pre agroenvironmentálne podnikanie, ktoré nespĺňa podmienky stanovené v príslušných článkoch tohoto Nariadenia.
Štátnu pomoc, ktorej účelom je poskytnúť dodatkové financovanie opatrení rozvoja vidieka, ktoré dostali podporu Spoločenstva, oznámi členský štát a schváli ju Komisia v súlade s ustanoveniami tohto Nariadenia ako súčasť plánovania, na ktoré odkazuje príslušný článok.
Ak budú potrebné ďalšie špeciálne opatrenia na uľahčenie prechodu z platného systému na systém, ktorý zavádza táto úprava, tieto opatrenia príjme Komisia v súlade s postupmi stanovenými v príslušnom článku tohoto Nariadenia.
Takéto opatrenia sa podniknú najmä v záujme integrovania súčasných podporných akcií schválených Spoločenstvom.

V piatich rokoch, ktoré budú nasledovať po dátume uznania, budú členské štáty prideľovať uznaným organizáciám prvovýrobcov pomoc za účelom motivovania ich etablovania a ich administratívnym úkonom.
Obnos tejto pomoci:
·	bude v prvom roku 5%, v druhom roku 5%, v treťom roku 4%, vo štvrtom roku 3% a v piatom roku 2% hodnoty produkcie predanej pod záštitou organizácie prvovýrobcov,
·	nepresiahne skutočné náklady založenia administratívnych úkonov dotačnej organizácie,
·	bude vyplatený v malých ročných splátkach najviac 7 rokov po dátume uznania.

Hodnota každoročnej produkcie sa vypočíta na základe:
·	ročného objemu skutočne predaného na trhu,
·	priemerných cien, ktoré prvovýrobca dosiahne.

Organizácie prvovýrobcov, ktoré sa vytvoria z organizácií, ktoré už do značnej miery spĺňajú podmienky tohoto Nariadenia, budú mať nárok na pomoc iba za predpokladu, že sa vytvoria v dôsledku spojenia, ktoré umožní dosiahnuť uvedené ciele účinnejšie. V takomto prípade však pomoc bude pridelená iba vo vzťahu k nákladom na vytvorenie organizácie (výdavky súvisiace s prípravnými prácami a vypracovaním memoranda a stanov).

Tabuľka obnosov

Článok			Predmet				EUR

8 odst.2		pomoc pri etablovaní sa		25 000		
12 odst. 1		predča. odchod do dôchodku		15 000		na prevoditeľa
								  3 500		na pracovníka
15 odst. 3		minimálny vyrovnávací		40		na hektár
			príspevok
			maximálny vyrovnávací 		200		na hektár
príspevok
22 odst.2		ročné plodiny, dočasné		600		na hektár
			trvalé trávne porasty
			špecializované trvalé			900		na hektár
			porasty
			iné využívanie pôdy			300		na hektár
29 odst. 3		prémia na úhradu strát zo		600		na hektár
			zalesňovania pre farmárov
			alebo ich združenia
			-pre všetky ostatné fyzické osoby	150		na hektár
30 odst. 2		minimálna vyrovnávacia platba	40		na hektár
			maximálna vyrovnávacia platba	120		na hektár

	Zhrnutie
	V predchádzajúcom období dochádzalo vďaka stratégie regionálnej politiky EÚ k zmenšovaniu regionálnych rozdielov, ktoré boli výraznejšie medzi členskými štátmi ako medzi regiónmi. Je dokázané, že regióny, ktoré získavajú až 70% z celkových regionálnych fondov Európskeho spoločenstva, sa vyvíjajú rýchlejšie než spoločenstvo ako celok. Väčšia časť finančných prostriedkov sa investuje do základov infraštruktúry, aj keď sa podporujú tiež mnohé iné príspevky, napríklad poskytnutie technologického know how ako duševného vlastníctva, resp. podpora skvalitňovania spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov.
	Podpora takýchto investícií sleduje skvalitnenie a racionalizáciu spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov a tým prispievať k posilneniu konkurencieschopnosti a tvorbe pridanej hodnoty poľnohospodárskej produkcie.

	Kontrolné otázky
22.	Charakterizujte kompatibilnosť a súslednosť v proces podpory rozvoja vidieka.
23.	Aký má význam plánovanie (programovanie) a monitorovanie s hodnotením efektívnosti vynaložených prostriedkov ?

I.5.4.a.  Agroenvironmentálne opatrenia

Zavádzanie intenzívnych postupov pri obhospodarovaní poľnohospodárskej krajiny spôsobilo degradáciu životného prostredia a prírody. Napriek tomu v niektorých krajinách Európy stále existujú oblasti, kde sa zachovali vysoké prírodné hodnoty. Nová poľnohospodárska reforma EÚ, okrem iného kladie dôraz na agroenvironmentálne nástroje s cieľom podporiť ochranu a obnovu poľnohospodárskej krajiny a súčasne pomôcť i pri rozvoji vidieckych oblastí. Priama finančná podpora poľnohospodárstva formou kompenzačných platieb za environmentálne priaznivý manažment využívania a obhospodarovania vidieckej krajiny, ktorý je kompatibilný s ochranou prírody a jej zdrojov je pomerne novým prvkom v agrárnej politike EÚ. Členské krajiny EÚ sa v tejto oblasti od roku 1992 riadili Nariadením EÚ č. 2078/1992.
Agenda 2000 a z nej vyplývajúce Nariadenia EÚ č. 1257/1999 “O podpore spoločenstva rozvoju vidieka”, a pre asociované krajiny sa vzťahujúce Nariadenie č. 1268/19999 ešte viac podporujú širšie spoločenské poslanie poľnohospodárstva, ktoré okrem produkcie potravín plní i významné environmentálne socioekonomické funkcie vo vidieckej krajine.
	Podpora poľnohospodárskych výrobných metód, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia a zachovanie rázu krajiny (agroenvironment, poľnohospodárske životné prostredie) má prispieť k realizácii cieľov politiky Spoločenstva vo vzťahu k poľnohospodárstvu a životnému prostrediu. Schéma agroenvironmentálnej pomoci (v rámci oboch uvádzaných nariadení) by mala aj naďalej ešte intenzívnejšie podporovať poľnohospodárstvo slúžiace celej spoločnosti, zavádzaním alebo pokračujúcim využívaním poľnohospodárskych postupov zlúčiteľných s rastom potreby ochrany a zlepšovania životného prostredia, prírodných zdrojov, vrátane pôdy a biologickej rozmanitosti , ako aj zachovania rázu vidieckej krajiny.

Ide o podporu:
·	spôsobov využívania poľnohospodárskej pôdy, kompatibilných s ochranou a skvalitňovaním životného prostredia, krajiny a jej charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a genetickej rozmanitosti,
·	ekologicky priaznivej extenzifikácie farmárstva a obhospodarovania pasienkových systémov nízkej intenzity,
·	zachovanie vysokej prírodnej hodnoty farmársky obhospodarovaného ohrozeného prostredia,
·	zachovania rázu krajiny a historických charakteristík na farmársky obhospodarovanej pôde,
·	využitia plánovania životného prostredia vo farmárskej praxi.

Podpora sa poskytuje farmárom na podnikateľské účely v rámci poľnohospodárskeho životného prostredia, rozplánovaných aspoň na päť rokov. V prípade potreba možno pre zvláštne druhy aktivít stanoviť aj dlhšie obdobie vzhľadom na environmentálne účinky takýchto aktivít.
Agroenvironmentálne aktivity presahujú uplatňovanie správnej praxe farmárenia. Majú zabezpečovať služby, ktoré nepokrývajú iné podporné opatrenia, napr. podpora trhu alebo vyrovnávacie príspevky.
Podpora agroenvironmentálnych činností sa poskytujú ročne a vypočítavajú sa na základe:
·	ušlého príjmu,
·	dodatočných nákladov, vyplývajúcich z aktivít, a
·	potreby motivácie.

Pri výpočte úrovne ročnej podpory sa zohľadňujú tiež všetky náklady na neproduktívne kapitálové práce, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu príslušnej aktivity. 

	Zhrnutie
Priama finančná podpora poľnohospodárstva formou kompenzačných platieb za environmentálne priaznivý manažment využívania a obhospodarovania vidieckej krajiny, ktorý je kompatibilný s ochranou prírody a jej zdrojov je pomerne novým prvkom v agrárnej politike EÚ. Členské krajiny EÚ sa v tejto oblasti od roku 1992 riadili Nariadením EÚ č. 2078/1992.
Agenda 2000 a z nej vyplývajúce Nariadenia EÚ č. 1257/1999 “O podpore spoločenstva rozvoju vidieka”, a pre asociované krajiny sa vzťahujúce Nariadenie č. 1268/19999 ešte viac podporujú širšie spoločenské poslanie poľnohospodárstva, ktoré okrem produkcie potravín plní i významné environmentálne socioekonomické funkcie vo vidieckej krajine.

	Kontrolné otázky
24.	Ktorým nariadením EÚ sa riadili členské štáty Spoločenstva pri kompenzácii za environmentálne priaznivý manažment po roku 1992 ?
25.	Uveďte nariadenia EÚ pojednávajúce o predmetnej problematike v Agende 2000.

I.5.4.b. Zalesňovania pozemkov fariem

	V EÚ lesníctvo nebolo doteraz prioritnou oblasťou, čo vyplýva z Bielej knihy ako aj samotnej SPP, v ktorých sa nevenovala tejto oblasti zvláštna pozornosť. Z vývoja v poslednom období však vidieť výrazný posun, keď Európsky parlament a Rada uložili Európskej komisii do dvoch rokov vypracovať legislatívny návrh Spoločnej lesníckej stratégie EÚ. Táto musí byť založená multifunkčnom chápaní lesov, ktoré majú významnú hospodársku funkciu nielen ako zdroj obnoviteľnej suroviny, ale predovšetkým ako zdroj zamestnania vo vidieckych oblastiach. Lesy musia plniť nenahraditeľné ekologické poslanie v súvislosti s biologickou rôznorodosťou a ovplyvňovaním klímy a taktiež sociálnu úlohu, predovšetkým poskytovaním rekreačných možností obyvateľstvu.
	Únia považuje za veľmi dôležitú podporu medzinárodnej spolupráce pri ochrane lesov, plnenie cieľov V. Environmentálneho akčného programu na ochranu lesov pred požiarmi, znečisteným ovzduším a odlesňovaniu, podporu lesov ako nástroja na viazanie uhlíka a všeobecného významu lesných produktov pre životné prostredie, ako aj podporu konkurencieschopnosti európskeho spracovateľského priemyslu. Uvedená správa naznačuje spoločný strategický prístup členských štátov, ktorý by mal byť realizovaný prostredníctvom národných lesníckych programov, alebo ekvivalentných nástrojov a mal by byť v súlade s princípmi subsidiarity. Mala by prispieť k podpore potenciálu pre zdravú obnovu vidieckej a priemyselnej zamestnanosti a podporiť integráciu princípov trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia do všetkých politík týkajúcich sa lesov.
	Pre najbližšie obdobie prichádzajú v lesníckom sektore do úvahy viaceré aktivity. Niektoré z nich sa už podarilo zrealizovať (Nariadenie č. 1257/1999 zo dňa 17. mája 1999) o financovaní vidieka z európskeho usmerňovacieho a garančného fondu v poľnohospodárstve. Lesnícke opatrenia v poľnohospodárstve sa snažia podporiť zalesňovanie, ako prostriedok alternatívneho využitia poľnohospodárskej pôdy a rozvoja lesníckych aktivít na farmách. Plán rozvoja a optimálneho využívania vidieckych lesných oblastí zahŕňa širokú škálu lesníckych opatrení na podporu hospodárskych, ekologických a sociálnych funkcií lesov. Preferované sú regionálne programy v oblastiach, kde podpora lesníctva môže pomôcť k zlepšeniu ekonomiky príslušnej oblasti, tam kde ochrana pôdy a vody, spolu s opatreniami na boj proti erózii zohráva hlavnú úlohu alebo tam, kde sú dôležité predovšetkým sociálne a rekreačné funkcie lesov.
	Zmluva o EÚ neobsahuje žiadne priame ustanovenia, týkajúce sa lesníctva. Napriek tomu z jej kontextu vyplývajú pre lesné hospodárstvo nasledovné závery:
·	Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou vidieckych oblastí a tvoria hlavný prvok integrovanej politiky rozvoja vidieka, predovšetkým pre svoj príspevok k príjmom a zamestnanosti a pre svoje ekologické a sociálne hodnoty.
·	Lesy a ich diverzita sú dôležitou súčasťou európskeho prírodného prostredia. Ich ochrana a zachovanie patrí do kompetencie značného množstva politík EÚ a je predmetom predovšetkým špecifických environmentálnych aktivít, ako sú Stratégia EÚ v otázke biodiverzity, Natura 2000 a plnenie Konvencie o zmene klímy.

Podpora lesníctva sa týka :
·	vysádzania a znovu vysádzania pôdy, na ktorej sa farmársky nehospodári, za predpokladu, že výsadba bude prispôsobená miestnym podmienkam kompatibilným so životným prostredím,
·	investícií do lesných porastov v súkromnom vlastníctve, združení súkromných vlastníkov lesov alebo vo vlastníctve obcí, s cieľom významného zlepšenia ich hospodárskej alebo ekologickej hodnoty,
·	investícií do zlepšenia a racionalizácie spracovania a odbytu lesníckych produktov, investície do dreva ako suroviny sa obmedzia na všetky operácie opracovania pred priemyselným využitím,
·	stimulácie nových odbytíšť na využitie a odbyt dreva a lesníckych produktov,
·	založenia združení vlastníkov lesa, ktorých cieľom je skvalitňovanie udržateľného a účinného hospodárenia s ich majetkom,
·	úpravy produkčného potenciálu lesníctva poškodeného prírodnými katastrófami a požiarmi a zavedenia vhodných nástrojov prevencie,

Podpora sa poskytuje aj pre zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy. Táto podpora môže okrem nákladov na výsadbu zahrňovať:
·	ročnú prémiu na hektár zalesnenej pôdy, na pokrytie nákladov na údržbu, a to až počas obdobia piatich rokov,
·	ročnú prémiu na hektár na krytie ušlého príjmu v dôsledku zalesnenia, a to na obdobie maximálne 20 rokov pre farmárov a ich združenia, ktorí obrábali pôdu pred jej zalesnením alebo všetkým fyzickým osobám.

Podporu na zalesnenú poľnohospodársku pôdu nemôžu dostať:
·	farmári, ktorí dostali podporu pri predčasnom odchode do dôchodku,
·	pri výsadbe vianočných stromčekov.

V prípade rýchlorastúcich druhov, ktoré sa pestujú krátkodobo, možno poskytnúť pomoc na pokrytie nákladov zalesňovania len za predpokladu, že výsadba je prispôsobená miestnym podmienkam a je kompatibilná so zásadami ochrany životného prostredia.

Vzhľadom na:
-	zachovanie a zlepšenie ekologickej stability lesov a rekonštrukciu poškodených lesov v oblastiach so závažnými prírodnými znevýhodneniami, kde ekologická a ochranná úloha týchto lesov predstavuje všeobecný záujem a kde túto úlohu nemožno zabezpečiť len príjmom z lesného hospodárstva
-	zachovanie prekážok požiarom prostredníctvom poľnohospodárskej praxe.

Podpora sa udelí ako vyrovnávací príspevok jednotlivým osobám alebo ich združeniam tak, aby sa zabezpečil verejný záujem dotknutých lesov, za predpokladu, že je zabezpečené udržateľné hospodárenie s týmito lesmi.
Vyrovnávacie platby sú stanovené vo výške medzi minimálnym a maximálnym stanoveným obnosom. Vyrovnávacie platby presahujúce maximálny obnos možno priznať za podmienky, že priemerný obnos všetkých vyrovnávacích platieb pridelených v programovacom regióne neprevýši toto maximum.

Zhrnutie
Lesnícke opatrenia v poľnohospodárstve sa snažia podporiť zalesňovanie, ako prostriedok alternatívneho využitia poľnohospodárskej pôdy a rozvoja lesníckych aktivít na farmách. Plán rozvoja a optimálneho využívania vidieckych lesných oblastí zahŕňa širokú škálu lesníckych opatrení na podporu hospodárskych, ekologických a sociálnych funkcií lesov. Preferované sú regionálne programy v oblastiach, kde podpora lesníctva môže pomôcť k zlepšeniu ekonomiky príslušnej oblasti, tam kde ochrana pôdy a vody, spolu s opatreniami na boj proti erózii zohráva hlavnú úlohu alebo tam, kde sú dôležité predovšetkým sociálne a rekreačné funkcie lesov.

Kontrolné otázky
26.	Čo obsahuje V. Environmentálny akčný program?
27.	Ktoré nariadenie pojednáva o rozvoji lesníckych aktivít na farmách?

I.5.4.c. Poľnohospodárske štrukturálne opatrenia
	
Súčasná štrukturálna politika EÚ je výsledkom dlhodobejšieho procesu. Jej cieľom je zabezpečiť ekonomickú a sociálnu rovnováhu v EÚ, postupne dosiahnuť lepšiu prosperitu zaostávajúcich regiónov. Harmonický rozvoj bol jedným z cieľov Európskeho hospodárskeho spoločenstva od roku 1957. Spočiatku bol ustanovený spoločný trh zabezpečujúci rozvoj členských štátov a prekonať rozvojové rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Utvorenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) si vytýčilo podporu zamestnanosti a mobility pracovníkov v rámci Spoločenstva. Vzhľadom na silný hospodársky rast a nízku zamestnanosť v päťdesiatich a šesťdesiatich rokoch, mal fond obmedzenú úlohu. 
Hospodársky šok v roku 1973 a následná ekonomická reštrukturalizácia odkryla rozvojové rozdiely medzi niektorými členskými štátmi. Tieto regionálne disparity sa ešte viac prehĺbili vstupom Veľkej Británie a Írska, potom Grécka, Španielska a Portugalska.
Zavedenie pravej štrukturálnej politiky na zmiernenie rozvojových rozdielov a životnej úrovne bolo nevyhnutné, ktorej nástrojmi sa stali finančné fondy, ktoré alokujú finančné prostriedky do jednotlivých oblastí. Pravidlá, podľa ktorých sa finančné prostriedky udeľujú sú zakotvené v legislatívnych nariadeniach EÚ. Treba podotknúť, že podporná politika vo vzťahu k poľnohospodárstvu, k regiónom a vidieku sa za posledné desaťročia menila. A taktiež, že finančné zdroje do štrukturálnej politiky, z ktorých sú financované podporné programy pre rozvoj zaostalých regiónov a vidieka postupne rástli.
V období rokov 1958-1988 činili celkové rozpočtové zdroje štrukturálnych fondov 58,4 mld. ECU, v programovacom období rokov 1989-1993 náklady vzrástli na 64,323 mld. ECU (ciele 1 – 5) a na rozpočet pre všetky ciele (1-6) na roky 1994-1999 sa počítalo s finančnou čiastkou 141.471 mld. ECU
Štrukturálna politika, na rozdiel od opatrení SPP je iba čiastočne financovaná z rozpočtu Spoločenstva, zvyšok je financovaný z národných rozpočtov členských štátov. Reforma v roku 1988 zabezpečila, že miera pomoci zo strany Spoločenstva je rôzna, podľa toho aké problémy sa v členskom štáte riešia a aké sú podmienky členského štátu.
Do obdobia reformy štrukturálnych fondov v roku 1988 podpora vidieka bola totožná s agrárnou politikou, bola zameraná najmä na podporu farmárov. V roku 1973 Rada ministrov prijala tri nariadenia poskytujúce dotácie na investície pre farmy, dotácie pre odstupujúcich farmárov a dotácie pre školenie v oblasti sociálno-ekonomického vedenia fariem. Nariadenie z roku 1975 o Oblastiach so sťaženými podmienkami pre hospodárenie bolo opatrením pre špecifické regióny. Na základe tohoto nariadenia sa poskytovali vyrovnávacie príplatky, zvyčajne založené na počte zvierat na farme farmárom v horských kopcovitých oblastiach so sťaženými podmienkami. Tieto opatrenia neprinášali uspokojujúce výsledky.
Zásadnejšia zmena nastala v roku 1988, kedy Európskou komisiou publikovaný dokument “Budúcnosť vidieckych spoločenstiev” (The Future of Rural Society), ktorý objasňoval nové prístupy využívania štrukturálnych fondov pre rozvoj vidieka. Veľká reforma Štrukturálnych fondov bola schválená v roku 1988 a začal sa klásť dôraz na integrovaný prístup, rozvíjanie širokej palety aktivít zameraných aj na zabezpečovanie nových pracovných príležitostí s možnosťou čerpať financie z viacerých zdrojov.
Reforma štrukturálnych fondov bola založená na princípoch partnerstva, čo znamená, že sa predpokladala spolupráca s Komisiou a príslušnými úradmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Zavedené programovanie viacročných plánov predpokladalo, že európske fondy nebudú nahrádzať národné zdroje, ale ich budú dopĺňať – princíp doplnkovosti. V roku 1993 tzv. Malá štrukturálna reforma priniesla zjednodušenie procedúr pri programovaní a boli vypracované nové cieľové oblasti, ktoré boli zamerané na riešenie špecifických problémov v určitých vymedzených vidieckych oblastiach.

Prebiehajúca reforma štrukturálnej politiky EÚ pre roky 2000 – 2006
V súčasnosti sa v EÚ prejavujú tri nové záujmy:
·	hospodárska a menová únia,
·	snahy zaujať spoločný prístup k zamestnanosti, a
·	úsilie vytvoriť oblasť slobody, spravodlivosti a bezpečnosti.
Navrhované zmeny pre oblasť štrukturálnej politiky boli publikované v Agende 2000, v ktorej reforma sleduje tri hlavné ciele:
1.	väčšiu koncentráciu pomoci,
2.	jednoduchšiu implementáciu, a 
3.	efektívnejší kontrolný systém.

Novým nástrojom štrukturálnej politiky EÚ pre krajiny strednej a východnej Európy je ISPA ( Instrument for Structural Policies for PreAccession), čo v slovenčine znamená (Nástroj pre štrukturálnu politiku pre predvstupové obdobie). Pre tento finančný nástroj sa prideľuje 1,04 mld. Euro pre 10 krajín strednej a východnej Európy na základe podielu obyvateľstva a plochy a podielu HDP na obyvateľa. ISPA bude fungovať na podobných princípoch ako Kohézny fond a bude orientovaný do dvoch hlavných oblastí:
-	životného prostredia – v tých krajinách, ktoré nespĺňajú požadovanú environmentálnu legislatívu EÚ,
-	dopravy – aby sa napomohlo rozvoju dopravnej infraštruktúry medzi krajinami strednej a východnej Európy a transeurópskymi sieťami a ich rozšírením.
ISPA nebude jediným finančným nástrojom pre predvstupové obdobie. Nápomocné budú aj projekty PHARE, aby sa urýchlila adaptácia vstupujúcich krajín pri prisôsobovaní legislatívy EÚ.
V oblasti životného prostredia a dopravy bude potrebné mnoho zlepšiť a je evidentné, že ISPA nemôže postačovať na celé pokrytie týchto investícií. Preto prichádza v rámci predvstupovej pomoci program SAPARD,(Special Action for Pre-Accession Measures for Agriculture and Rural Development). Toto spoločné podporné opatrenie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v predvstupovom období do EÚ, je určený pre asociované krajiny strednej a východnej Európy.
Predvstupová pomoc pre poľnohospodárstvo musí sledovať priority spoločnej poľnohospodárskej politiky, zdokonaľovanie štruktúr pre spracovanie poľnohospodárskych a rybárskych produktov, kontrolu potravín ako aj fyto a veterinárno-sanitárnu kontrolu, zakladanie producentských skupín. Podporuje sa financovanie integrovaných projektov pre rozvoj vidieka, podpora lokálnych iniciatív ako aj environmentálne opatrenia.
Krajina uchádzajúca sa o podporu z programu SAPARD musí predložiť svoje národné plány čo najskôr, kde sa stanovia priority a ciele programu.

Alokácia fondov ISPA a SAPARD do jednotlivých krajín je nasledovné:

Krajina			ISPA (%)			SAPARD (mil.EUR)
Bulharsko			8 – 12				52,124
ČR				5,5 – 8				22,063
Estónsko			2 –3,5				12,137
Maďarsko			7 –10				38,054
Litva			4 – 6				29,829
Lotyšsko			3,5 – 5,5			21,848
Poľsko			30 – 37			168,683
Rumunsko			20 – 26			150,683
Slovinsko			1 – 2				6,337
Slovensko			3,5 – 5,5			18,289
Celkom			1040 mil.EUR		520 mil.EUR

Zhrnutie
Štrukturálna politika EÚ je výsledkom dlhodobého procesu, ktorej cieľom je zabezpečiť ekonomickú a sociálnu rovnováhu v EÚ, a postupne dosiahnuť lepšiu prosperitu zaostávajúcich regiónov. Nástrojmi štrukturálnej politiky sú finančné fondy, ktoré alokujú finančné prostriedky do jednotlivých oblastí.

Kontrolné otázky
28.	Čo znamenal dokument “Budúcnosť vidieckych spoločenstiev”?
29.	V ktorom roku sa uskutočnila malá štrukturálna reforma a čo priniesla?
30.	Čo sa očakáva od prebiehajúcej štrukturálnej reformy?

I.5.3.a.1 Horizontálne opatrenia

Horizontálnymi programami, resp. opatreniami sa nazývajú všetky tie štrukturálne opatrenia, ktoré sa aplikujú v merítku celého Spoločenstva, na geografickej úrovni, a sú považované každým členským štátom za najpriateľnejšie. Patria k nim iniciatívy podporované vyššie popisovaným EAGGF – jeho garančnou sekciou (a preto nezahŕňajú opatrenia pochádzajúce z EAGGF –jeho zabezpečovacej sekcie v Cieli 1-regióny). Postup je v súlade s ostatnými vidieckymi rozvojovými programami v únii, a reflektujú poslanie “druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky”, ktorým sa politika vidieckeho rozvoja teraz stala.
	Horizontálne opatrenia sa týkajú regulácie priamych dotácii, ktoré dostávajú za určitých podmienok uvedeným v príslušnom nariadení poľnohospodárske podniky vo všetkých odvetviach. Pôvodné reformné návrhy na stanovenie stropu boli v konečnej dohode odmietnuté. Členské štáty sú povinné definovať podmienky, ktoré musí poľnohospodársky podnik splniť, aby získal priamu štátnu dotáciu a paralelne stanoviť pokuty a prípadnú redukciu priamych platieb za ekologické prehrešky. Rozhodnutie sa dotýka taktiež možnosti prierezového krátenia priamych dotácií. Tieto opatrenia sú v právomoci členských štátov, ktoré môžu do určitej miery tlmiť priame platby na podnik v závislosti na počte pracovných síl, ekonomickej prosperite podniku a celkovej sume priamej pomoci na podnik. Priama dotácia na podnik môže byť krátená maximálne o 20 percent oproti súčasnému stavu.
	Úspory získané z takéhoto zníženia priamych dotácií, môžu sa previesť na agroekologické opatrenia, systém včasného odchodu poľnohospodárov do dôchodku, podporu menej priaznivých oblastí, na subvencovanie oblastí s ekologickým obmedzením alebo na zalesňovanie.
Horizontálne opatrenia vysvetľuje už známe  Nariadenie (EC) 1259/1999, ktoré stanovuje spoločné zásady pre priame podporné režimy v rámci SPP. Tieto zásady sú záväzné pre členské krajiny a definujú príslušné vyššie uvedené opatrenia použiteľné farmármi pre možnosť čerpania platieb priamej pomoci tak, aby boli v súlade s trhovými režimami. Tento proces, by mal kulminovať v konkrétnom vidieckom rozvojom opatrení a mal by sa realizovať medzi rokom 2000 a 2006.

Zhrnutie
Horizontálne opatrenia môžu sa formulovať ako priama pomoc farme, na základe počtu zamestnaných osôb, resp. jej celkovej ziskovosti. Táto pomoc sa môže redukovať v prípadov, v ktorých sa nedodržujú požiadavky na ochranu životného prostredia. V konečnom dôsledku prispôsobenie pomoci zostáva na rozhodnutí príslušnej členskej krajiny, ako prostriedky využije v súlade so “sprievodnými opatreniami SPP”.

Kontrolné otázky
31.	Charakterizujte rozsah účinku horizontálnych opatrení.
32.	Aká je právomoc členského štátu pri regulácii priamych dotácií ?

I.5.3.a.2. Regionálne opatrenia

	Jednotný Európsky dokument z roku 1986 vytýčil pevný základ pre regionálnu politiku určením cieľa sociálnej a ekonomickej súdržnosti. To predpokladá, že v EÚ nebudú jednotlivé regióny, ktorých životný a sociálny štandard by bol významnejšie pod priemerom Spoločenstva. Na pomoc odstránenia existujúcich rozdielov medzi regiónmi EÚ zaviedla Štrukturálne fondy, ktorých cieľom je vyrovnať “štrukturálny deficit” chudobnejších regiónov, vrátane problémov nezamestnanosti v dôsledku poklesu výroby veľkých priemyselných fabrík, napr. železiarní, ďalej nedostatočnej dopravnej a sociálnej infraštruktúry (školy, zdravotníctvo), alebo nedostatočnej konkurencieschopnosti vyplývajúcej z nižšej vzdelanosti a možností profesionálneho rastu.
	V rozpätí rokov 1994 až 1999, štyri rôzne fondy s celkovým rozpočtom 141,4 mld. ECU boli k dispozícii v rámci EÚ na pomoc týchto zaostalejších regiónov. Pre ilustráciu ich významnosti treba dodať, že výška všetkých regionálnych fondov spolu tvorila zhruba jednu tretinu celého rozpočtu EÚ.
	Uznesenie prijaté na zasadnutí Rady Európy v Berlíne v marci 1999, potvrdilo významnosť regionálnej politiky v EÚ. Nariadenie Rady (EC) č. 1261/99 z júna 1999 už definuje oblasť pomoci z Európskeho regionálneho rozvojového fondu (ERDF), na podporu hospodárskej a sociálnej súdržnosti, vyrovnaním regionálnych rozdielov a účasťou na rozvoji a konverzii týchto regiónov vytvorením synergického efektu spolu s ostatnými štrukturálnymi fondmi. Rozpočet regionálnej politiky bol zachovaný na úrovni jednej tretiny celkového rozpočtu EÚ, ačkoľvek operačné zameranie Štrukturálnych fondov bolo reformované a do úvahy prichádzajúce oblasti boli redukované. Boli zároveň definované tri hlavné ciele Štrukturálnych fondov pre obdobie rokov 2000-2006:

Cieľ 1, podpora regiónov čeliacich všeobecnému oneskorovaniu rozvoja, v prípadoch kde otázky štrukturálnej nápravy sú prvoradými a najdôležitejšími na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti únie.  Tento cieľ by mal pomôcť najchudobnejším oblastiam v EÚ a týka sa to približne 20% populácie EÚ. Výsledkom sú rozvojové opatrenia pre vidiek. Na rozdiel od SPP zahrňujúcich opatrenia vo vidieckych oblastiach týchto regiónov sú spolu financované z EAGGF jeho Zabezpečovacou sekciou, ktorý je jedným zo Štrukturálnych fondov. Tieto opatrenia sú povinne integrované v Cieli 1 regionalizovaných programov, v podobe operačného programu zameraného na vidiecky rozvoj.

Cieľ 2 , sa týka oblastí, ktoré čelia určitým štrukturálnym problémom a potrebujú pomoc pre ekonomickú a sociálnu konverziu. Dotýka sa ako industriálnych a mestských aglomerácii rovnako vidieckych a pobrežných oblastí závislých na rybolove. V súlade s princípmi Štrukturálnych fondov, reprezentujú tieto maximum 18% populácie Spoločenstva. Popri a nad rámec dotovania z EAGGF – jej garančnej sekcie opatrenia pre vidiecky rozvoj, môžu čerpať podporu aj z dvoch štrukturálnych fondov:

Európskeho regionálneho rozvojového fondu (ERDF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Členské štáty majú možnosť voľby medzi dvoma programovacími možnosťami v tejto oblasti:
·	buď sa integrujú do vidieckych rozvojových opatrení v Cieli 2 regionalizovaných programov,
·	alebo ich zahrnú do horizontálnych programov.
V takomto prípade, keď prispievajú do reštrukturalizácie vyhradených citlivých oblastí, musia uviesť v horizontálnych plánoch sumu prostriedkov reprezentujúcu náklady na plánované opatrenia obsiahnuté v čl. 33 na zabezpečenie ich plánovaných opatrení a rozvoja. To umožňuje lepšiu koordináciu opatrení zo Štrukturálnych fondov.

	Cieľ 3, by mal podporovať vzdelávanie, tréning a vytváranie pracovných miest. Čerpanie z tohoto cieľa a to z Európskeho sociálneho fondu (ESF) sa vzťahuje na celé Spoločenstvo.

	Zhrnutie
	Regionálne opatrenia majú za cieľ odstránenie existujúcich rozdielov medzi regiónmi v Spoločenstve. EÚ k tomu zaviedla Štrukturálne fondy, ktoré majú vyrovnať “štrukturálny deficit” chudobnejších regiónov, vrátane problémov nezamestnanosti v dôsledku poklesu výroby veľkých priemyselných fabrík, napr. železiarní, ďalej nedostatočnej dopravnej a sociálnej infraštruktúry (školy, zdravotníctvo), alebo nedostatočnej konkurencieschopnosti vyplývajúcej z nižšej vzdelanosti a možností profesionálneho rastu.

	Kontrolné otázky
33.	Čo bolo základom pre systematickú regionálnu politiku ?
34.	Charakterizujte obsah programu EAGGF.

I.5.3.a.3  LEADER

	Nové nariadenia vzťahujúce sa k vidieckemu rozvoju prostredníctvo štrukturálnych opatrení zredukovali počet Iniciatív Spoločenstva z 13 na 4. Sú to nasledovné Iniciatívy:
·	INTEREG, ktorého cieľom je stimulovanie cezhraničnej, medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce,
·	LEADER, podporujúca vidiecky rozvoj prostredníctvom iniciatív lokálnych akčných skupín,
·	EQUAL, ktorá smeruje k rozvoju nových prístupov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovného prístupu na trh práce,
·	URBAN, povzbudzuje ekonomickú a sociálnu regeneráciu miest a predmestských oblastí v kríze.
Ako vyplýva z definovania cieľov uvedených Iniciatív, Spoločenstva, každá z nich plní v rámci štrukturálnych opatrení špecifické poslanie.

	Európska Komisia schválila návrh rámca pre novú iniciatívu podpory rozvoja vidieka pod názvom LEADER+. V súlade s novou rozvojovou politikou a na rozdiel od svojich predchodcov LEADER I + II, je možné do tohoto programu zapojiť všetky vidiecke oblasti. Otvára možnosti spolufinancovania združených rozvojových projektov medzi jednotlivými skupinami LEADER. Môže znamenať významný príspevok k revitalizácii miestnych vidieckych ekonomík, k udržaniu a vytváraniu pracovných miest v týchto oblastiach. S cieľom dosiahnuť väčšiu koncentráciu fondov a zdôrazniť inovačný “pilótny” strategický rozvoj, výber kritérií lokálnych akčných skupín bude prísnejší. Celkový príspevok EÚ do fondu LEADER+ na obdobie 2000 až 2006 bude vo výške 2 020 mil. euro. 
Takto sa LEADER+ stane základným kameňom politiky EÚ pri podpore rozvoja vidieka stanoveného v Agende 2000. Stane sa akýmsi laboratóriom, napomáhajúcim odkrývať a testovať ambiciózne a originálne prístupy v integrovanom vidieckom rozvoji, ktorý môže slúžiť ako vzor pre ostatné vidiecke oblasti. Mal ba sa stať dôležitým nástrojom vidieckych komunít, ktoré majú kolektívnu víziu svojej budúcnosti vo svojom regióne a nevyhnutným príspevkom k ich uskutočneniu.
Od svojho štartu v roku 1991, Iniciatíva Spoločenstva Leader iniciovala nové prístupy v rozvoji vidieckych oblastí v Európe a aktívne vtiahla miestne vidiecke komunity do procesu rozhodovania o svojej budúcnosti. Pod záštitou LEADER I (1991-93) a LEADER II (1994-99)mnohé vidiecke spoločenstvá mali, za pomoci fondov EÚ možnosť rozvíjať a uskutočniť v praxi integrované a často vysoko inovatívne prístupy pri stimulovaní rozvoja ich miestnych ekonomík.
	Mnohé skúsenosti nadobudnuté v programe LEADER I a II sa stávajú teraz ťažiskom programov vidieckeho rozvoja, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Nová iniciatíva, financovaná EAGGF bude usilovať pokročiť o krok vpred a jej ciele budú motivovať implementáciu vysoko kvalitných, originálnych stratégii pre integrovaný trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí.

	Zhrnutie
	Program LEADER podporuje inovatívne projekty vidieckeho rozvoja v relatívne malých, jasne vymedzených a ohraničených vidieckych oblastiach v Európskej únii. Ciele a vlastná implementácia je z väčšej časti rozvíjaná a riadená miestnymi akčnými skupinami tvorenými zo zástupcov týchto zainteresovaných komunít. Práve medzisektoriálny ako aj prístup zdola nahor aplikovaný v tomto programe je považovaný v EÚ za progresívny rozvojový vidiecky koncept, ktorý by mohol široké uplatnenie.

	Kontrolné otázky
35.	Charakterizujte program LEADER ?

I.5.3.a.4 Postup k udržateľnej kohéznej politike

	Budovanie silnej a jednotnej Európy spočíva vo vytváraní skupiny štátov úzko spolu stmelených spoločnými záujmami, ekonomickými väzbami a regulujúcimi nástrojmi. Preto koncepcia integrácie EÚ je predstaviteľná za predpokladu, keď tieto štáty zachovajú primeranú úroveň hospodárskej a sociálnej súdržnosti.
	Majúc toto na zreteli, návrhy štrukturálnej politiky v Agende 2000 usilujú o zvládnutie dvoch problémov:
·	zdokonalenia efektívnosti nástrojov štrukturálnej politiky, aby sa dosiahla hospodárska a sociálna súdržnosť,
·	zabezpečiť, aby štrukturálna politika mala kontinuálnu úlohu v procese budúceho rozšírenia únie o krajiny strednej a východnej Európy.

K tomuto účelu má slúžiť aj kohézny fond (súdržnosti), ktorý bol zriadený v roku 1993 s cieľom poskytovať špeciálnu pomoc členským štátom s dôchodkom nižším ako 90 percent priemeru EÚ. V súčasnosti z tohoto fondu čerpajú a majú prospech štyri štáty: Grécko, Írsko, Portugalsko a Španielsko. Predpokladalo sa pôvodne, že prostriedky z kohézneho fondu sa rovnomerne rozdelia na environmentálne a infraštrukturálne projekty. V skutočnosti však infraštrukturálne projekty na dopravu a telekomunikáciu pohltili väčší podiel než projekty environmentálne. Vzhľadom na národne priority a veľké množstvo požadovaných minimálnych obnosov požadovaných pre projekty kohézneho fondu (10ml. Euro) väčšina environmentálnych projektov bola súčasťou veľkých infraštrukturálnych projektov ako napr. čističky odpadových vôd, zásobovanie vodou a pod. Niektoré z týchto projektov mali aj neblahý efekt na krajinu a živočíchy v nej.
Kohézny fond bude naďalej pokračovať v uvedených krajinách aj v období rokov 2000-2006 s celkovým finančným rozpočtom 18 mil. Euro.

Zhrnutie
Kohézny fond (súdržnosti), bol zriadený v roku 1993 s cieľom poskytovať špeciálnu pomoc členským štátom s dôchodkom nižším ako 90 percent priemeru EÚ. V súčasnosti z tohoto fondu čerpajú a majú prospech štyri štáty: Grécko, Írsko, Portugalsko a Španielsko

Kontrolné otázky
36.	Ktoré krajiny EÚ čerpajú z kohézneho fondu a uveďte výšku jeho rozpočtu na roky 2000 – 2006.

I.5.4.d. Ostatné opatrenia vzťahujúce sa ku CAP

	Už v čase vzniku ES vzhľadom na úzku spätosť poľnohospodárstva s ostatnými sektormi ekonomiky sa ukázalo prakticky nemožné vylúčiť ho z integračných procesov smerujúcich k budovaniu spoločného trhu. Ak berieme do úvahy najmä fakt povojnového nedostatku potravín a podmienky, ktoré vznikli v súvislosti s obdobím “studenej vojny”, môžeme jasne rozpoznať kontúry základov, na ktorých sa začala budovať a formovať spoločná poľnohospodárska politika. 
	Bola to Rímska zmluva, ktorá načrtla hlavné princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky EHS, a ktoré sa začali uplatňovať pri budovaní CAP:
	Nie menej významnými sa však po rokoch reformovania a zdokonaľovania CAP, stali aj jeho ostatné ciele, týkajúce sa: poľnohospodárskej politiky, výchovy manažerov, životného prostredia, podpory špeciálnych programov, vzdelávania, infraštruktúry. Tieto opatrenia umožňujú:

a)	zabezpečovať systém poľnohospodárskej produkcie( “poľnohospodárstvo nie je možné bez rozvoja vidieka a vidiek bez poľnohospodárstva” – Agenda 2000), ktorý zaručí:
·	pokrytie požiadaviek celej populácie po potravinách,
·	dosiahnutie porovnateľnej úrovne príjmov pracujúcich v poľnohospodárskej výrobe s príslušníkmi ostatných profesií,
·	ochranu prostredia v zmysle udržateľného rozvoja, ktorá umožní regeneráciu výrobných zdrojov, akými sú napr. pôda alebo vodné plochy v prospech budúcich generácií,

b)  venovať špecifickú pozornosť horským a podhorským výrobným oblastiam, ako aj iným znevýhodneným regiónom, kde poľnohospodárska výroba nemôže v dôsledku objektívnych príčin plniť rovnocenné poslanie v porovnaní s nížinnými produkčnými regiónmi,
c) zabezpečiť opatrenia podporujúce ekonomickú a sociálnu diverzifikáciu na vidieku, dostatok pracovných príležitostí a príjmov v poľnohospodárstve i mimo neho založených na využití všetkých zdrojov (prírodných, ľudských, materiálnych),
d) produkovať obnoviteľné suroviny pre použitie v oblasti priemyslu a výroby energie,
e)	ochraňovať genofond ako základňu pre poľnohospodárstvo a biotechnológie,
f)	rozvážnym a udržateľným spôsobom zabezpečiť ochranu pôdy, vody a ovzdušia,
g)	ochraňovať biotopy “zelené oblasti”,
h)	zachovávať a ochraňovať biodiverzitu a rozmanitosť krajiny,
i)	podporovať zapojenie miestnych komunít do aktivít rozvoja vidieka a vzťahy medzi obyvateľmi miest a vidieka,
j)	zvýšiť účasť obyvateľov vidieka na rozhodovaní o využití finančných prostriedkov komunity, a nakoniec
k)	vytvárať podmienky pre krajinotvorbu, ekologickú a socio-demografickú stabilitu vidieckej krajiny, najmä v zaostalých a infraštrukturálne slabých regiónoch.

Prioritami vidieckeho rozvoja, ktoré zabezpečia dosiahnutie základných cieľov sú:
·	rozvoj ekonomických aktivít vhodných pre vidiek
-	podporovať rozvoj diverzifikovaných ekonomických aktivít na vidieku umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a dodatočných príjmov pre vidiecke obyvateľstvo
-	založiť vidiecke finančné odvetvie, ktoré zabezpečí vidiecku ekonomiku dostatočnými zdrojmi za primerané úrokové sadzby,
-	založiť fungujúce trhy s pôdou na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré umožnia dlhodobý prenájom a predaj pozemkov.
·	ochrana životného prostredia a kultúrneho fondu 
zabezpečiť ochranu všetkých prírodných zdrojov a zdravé životné podmienky pre obyvateľstvo žijúce na vidieku a v blízkych mestských sídlach,
-	udržať, obnovovať a rozvíjať príťažlivé životné prostredie a primerané podmienky života na vidieku v priestore extravilánu aj intravilánu obcí v záujme udržania vidieckeho typu osídlenia
·	zvýšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva
-	cieľavedomou činnosťou napomáhať rozvoju ľudského potenciálu vidieka v oblasti systematickej ponuky vzdelávania, poradenstva a informatiky, hlavne v odboroch ako manažment, marketing, podnikanie na vidieku, ale aj v oblasti sociálnej práce, rozvoja obcí, projektovania vidieckych oblastí, ako aj v oblasti kultúrnej a duchovnej.

Kontrolné otázky

37.	Menujte niektoré najdôležitejšie strategické ciele a priority jeho zabezpečenia v politike rozvoja vidieka.


I.5.5.d.1 Legislatíva týkajúca sa prípravkov k ochrane rastlín a ich reziduí
	
	Hlavným poslaním ochrany rastlín je účinnými spôsobmi a prostriedkami znižovať straty spôsobené škodlivými činiteľmi, stabilizovať úrody a zhodnocovať vklady do rastlinnej výroby. Súčasťou ochrany rastlín je fytokaranténa, ktorá usiluje o ochranu územia Spoločenstva na úseku opatrení proti zavlečeniu alebo rozšíreniu zvlášť nebezpečných škodlivých činiteľov.
	Najdôležitejšími škodlivými činiteľmi sú plevele, ktoré konkurujú kultúrnym rastlinám. Ekonomický význam plevelov sa zvyšuje zásobou semien v pôde a vhodnosťou pôd a plodín pre výskyt niektorých plevelov.
	Fytopatogénne organizmy, ako pôvodcovia chorôb, sú v intenzívnej rastlinnej výrobe druhou najvýznamnejšou skupinou škodlivých činiteľov. Príčina zvýšenej škodlivosti chorôb spočívajú v zníženom striedaní plodín, v dobre živených kultúrnych rastlinách, v neskorom dozrievaní výkonných odrôd a vo vysokom zastúpení geneticky príbuzných kultúrnych rastlín a odrôd v štruktúre pestovaných plodín.
	Objem ochrany proti živočíšnym škodcom sa relatívne znižuje. Podarilo sa uspokojivo vyriešiť ochranu proti žravým škodcom a menej proti savým škodcom
	Predmetná legislatíva predstavuje súbor odborných informácií získaných v rámci skúšobnej činnosti na úseku ochrany rastlín odbornými skúšobňami, kontrolnými ústavmi ako aj ďalšími špecializovanými pracoviskami výskumných ústavov, vysokých škôl a pod. Jej cieľom je popri poskytovaní základných rýchlych odborných informácií pri používaní prípravkov na ochranu rastlín – tiež upozorniť na základné požiadavky pre bezpečnosť, ochranu zdravia ako aj ochranu životného prostredia pri používaní týchto látok.
	Pre praktické používanie prípravkov na ochranu rastlín je preto záväzný každoročne vydávaný zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín v krajinách EÚ (podobne aj v SR), a platné etikety na obaloch týchto prípravkov obsahujúce detailné návody na ich používanie včítane rôznych obmedzení bezpečnostných a iných opatrení.
	Dôsledné rešpektovanie týchto pokynov a predpisov pri dostatočných odborných znalostiach z biológie, bionómie škodlivých organizmov a ich škodlivosti sú základným predpokladom pre účinné, efektívne a pritom racionálne a šetrné používanie prípravkov na ochranu rastlín.
	Základné povinnosti a činnosti v ochrane rastlín vo všetkých najdôležitejších zákonných ustanoveniach a predpisoch sa členia nasledovne:
-    vnútorná a vonkajšia karanténa,
-	hygiena a bezpečnosť práce pri používaní prípravkov na ochranu rastlín,
-	ochrana včiel, rýb a lovnej zvere,
-	ochrana vodných zdrojov pri aplikácii pesticídov,
-	skladovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín,
-	likvidácia pesticídov a obalov od nich,
-	organizácia leteckých prác v ochrane rastlín,
-	dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia, a povolené chemické prípravky.
Kontrolné otázky
38.	Uveďte najdôležitejšie činnosti v ochrane rastlín uvádzané v ustanoveniach a predpisoch EÚ.
I.5.5.d.2 Legislatíva organickej výroby

Rozvoj organického poľnohospodárstva je súčasťou celosvetového trendu, usilujúceho o biologizáciu poľnohospodárskej výroby, o zlepšenie kvality potravín, o ozdravenie a ochranu životného prostredia. 
Uvedené tendencie sú prirodzenou reakciou na viaceré negatívne procesy a nimi vyvolané problémy, ktoré sa prejavujú v odvetví poľnohospodárstva vo všetkých priemyselne vyspelých krajín sveta. Ich pôvod spočíva v úzkej špecializácii, nadmernej koncentrácii a intenzifikácii poľnohospodárskej výroby, osobitne jej chemizácie. K tomu sa pridružili aj škodlivé vplyvy priemyselných exhalácii a imisných spádov, hlavne z činnosti chemického, hutníckeho priemyslu, teplární a pod. 
Tieto skutočnosti, ako i poznatky a skúsenosti niektorých západných krajín z riešenia uvedených problémov, sa stali pohnútkou, že sa koncom osemdesiatich rokov začali objavovať názory zdôrazňujúce potrebu zmeny systému hospodárenia na pôde. Ich podstatu vyjadrovalo heslo: ”Zdravá pôda – zdravé rastliny, zdravé potraviny – zdravý človek”. 
Na tento vývoj nemohla nereagovať aj Rada EÚ, ktorá vydala Nariadenie (ES) č. 1804/1999, ktoré už vlastne dopĺňa Nariadenie (EHS) č. 2092/91 “O ekologickom obhospodarovaní pôdy a zodpovedajúcom označovaní poľnohospodárskych výrobkov a potravín”. Oba dokumenty definujú organické poľnohospodárske systémy a určujú kritéria, ktoré sa musia dodržať, aby mohli byť potravinárske výrobky, poľnohospodárska produkcia a iné produkty označené ako biopotraviny alebo produkty organického poľnohospodárstva. Opierajú sa o pravidlá organického poľnohospodárstva, ktoré zase vychádzajú z princípov smerníc Medzinárodnej federácie hnutí pre organické poľnohospodárstvo (IFOAM). Tieto pravidlá vymedzujú hlavné zásady teórie a praxe organických poľnohospodárskych systémov, zabezpečujú produkciu potravín vysokej kvality, vhodné organizačné postupy zabraňujúce poškodeniu životného prostredia a etické zaobchádzanie s hospodárskymi zvieratami.
Hlavné zásady a metódy organických poľnohospodárskych systémov popisované v uvedených nariadeniach sú:
·	koexistencia s prírodnými systémami a nie nadriadenosť voči nim,
·	udržovanie alebo zvyšovanie prirodzenej úrodnosti pôdy,
·	minimálne poškodzovanie životného prostredia,
·	minimalizácia použitia neobnoviteľných zdrojov.
Základom organického poľnohospodárstva je obnova a udržanie prirodzených biologických cyklov, ktoré existujú vo vzťahu medzi mikroorganizmami, pôdnou faunou, rastlinami a človekom. Optimálny osevný postup a racionálne použitie hnoja a rastlinných odpadov, uplatnenie vhodných kultivačných metód, nepoužívanie hnojív vo forme rozpustných solí a zákaz použitia syntetických pesticídov patria k základným prvkom organického poľnohospodárstva.
Nakoľko pri uplatňovaní konvenčných spôsobov pestovania plodín a výroby môže dôjsť k poškodeniu životného prostredia, organické poľnohospodárstvo takéto poškodenie minimalizuje vylúčením používania syntetických pesticídov, ale tiež preto, že jednou z hlavných zásad organického poľnohospodárstva je udržiavanie diverzity poľnohospodárskych ekosystémov. Nadväzné spracovateľské normy predstavujú všeobecné kritéria pre výrobné prevádzky a zariadenia, hygienické podmienky, vedenie záznamov, povolené postupy a prísady, skladovanie, predaj a označovanie a rovnako aj kontrolný systém organického poľnohospodárstva, certifikáciu a označovanie biopotravín. Symbolom “biopotravina” môže byť označená produkcia, ktorá zodpovedá spomínaným pravidlám pre pestovanie rastlín, chov zvierat, záhradníctvo a spracovateľské postupy. Právo označovať svoje výrobky ako bioprodukcia získa jej výrobca až po predchádzajúcom období konverzie konvenčnej výroby, ktoré je minimálne dvojročné pre pastevný chov zvierat a pestovanie ovocia a minimálne trojročné pre poľne pestované plodiny, zeleninu. 
Na organických farmách je v zmysle citovaných nariadení žiaduce udržiavať živočíšnu výrobu integrovane s plodinovou produkciou a záhradníctvom tak intenzívne ako je to len možné. Pokiaľ je to možné, všetky objekty živočíšnej výroby na farme musia byť postupne premieňané v zmysle organických noriem a všetky chované zvieratá musia byť certifikované do konca obdobia konverzie. Živočíšne produkty budú certifikované ako výrobky OP, keď dosiahnu všetky požiadavky organických fariem, vrátane tých, ktoré sa týkajú kŕmenia a ošetrovania, za 1 mesiac u mlieka a vajec, a jeden rok, alebo celý výrobný cyklus u mäsa a rýb. Základnou požiadavkou je, aby zvieratá pochádzali z domáceho chovu farmy. Za určitých okolností môžu byť nakupované, najmä plemenné zvieratá z bežných fariem v množstve 10 % dospelých zvierat za rok. Tieto zvieratá môžu byť ďalej predané ako organické, či už na mäso, alebo rozmnožovanie po splnení normatívnych požiadaviek, a to po 2 rokoch u hovädzieho dobytka a koní a po jednom roku u oviec, kôz, prasiat a hydiny.
Záverom treba poznamenať, že úspešnosť zavedenia tohoto alternatívneho spôsobu poľnohospodárskej výroby zaručuje biologické a ekologické nazeranie na pôdu, ktorá má nosné a rozhodujúce postavenie pre optimálne fungujúce ekologické systémy, pri ktorých pre sústavu zvyšovania pôdnej úrodnosti musí byť absencia priemyselných hnojív nahradená zvýšenou intenzitou organického hnojenia či inými náhradnými živinami.

	Zhrnutie
	Základom organického poľnohospodárstva je obnova a udržanie prirodzených biologických cyklov, ktoré existujú vo vzťahu medzi mikroorganizmami, pôdnou faunou, rastlinami a človekom. Optimálny osevný postup a racionálne použitie hnoja a rastlinných odpadov, uplatnenie vhodných kultivačných metód, nepoužívanie hnojív vo forme rozpustných solí a zákaz použitia syntetických pesticídov patria k základným prvkom organického poľnohospodárstva.

Kontrolné otázky
39.	Čo je krédom organického poľnohospodárstva a aké má označenie Medzinárodná federácia hnutí pre organické poľnohospodárstvo.

I.5.5.d.3 Fytosanitárna ochrana, propagácia kvality rastlín

Všetky doposiaľ prijaté ako aj odporúčané sanitárne a fytosanitárne opatrenia v tejto oblasti sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

·	Smernica Rady 77/93/EEC o ochranných opatreniach proti zavlečeniu škodlivých organizmov a ich šíreniu s doplnkami 95/41/EC, 95/4/EC
·	Smernica Komisie 92/41/EEC o povinnej registrácii dovozcov, výrobcov rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a stanovujúca podmienky ich registrácie,
·	Smernica Komisie 93/50/EEC špecifikujúca určité rastliny, ktoré nie sú v prílohe v časti A/č.77/93/EEC a ktoré musia byť uvedené v registri (producenti, dovozcovia, sklady.
	
Všetky vymenované ako aj ďalšie doposiaľ prijaté ako aj odporúčané sanitárne a fytosanitárne opatrenia v tejto oblasti upravujú:
a)	fytosanitárne podmienky na povolenie dovozu, vývozu a prevozu rastlín, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov,
b)	miesta na vykonanie kontroly zdravotného stavu dovážaného, vyvážaného alebo prepravovaného tovaru a na kontrolu senzoricky zisťovaných ukazovateľov kvality rastlín a rastlinných produktov,
c)	podrobnosti o podmienkach kvalifikácie a skúške fytoinšpektora.
d)   kontrolných a inšpekčných procedúr, produkčných a garančných postupov, povolených pesticídov a potravinových aditív,
e) hodnotenie rizikových procedúr, zohľadnených faktorov, ako aj determinovanie náležitej úrovne sanitárnej a fytosanitárnej ochrany,
f) členstva a participovania člena, resp. relevantného telesa vo svojom teritóriu v medzinárodných a regionálnych sanitárnych a fytosanitárnych organizáciách a systémoch, ako aj bilaterálnych a multilaterálnych dohodách a dohovoroch.

Členské krajiny sa zaručujú rešpektovať vo všetkých procedúrach plnenie sanitárnych a fytosanitárnych opatrení tak:

·	že všetky operácie sú vykonávané bez meškania a predpísaným technologickým postupom, a to rovnako u importovaných tak domácich výrobkov,
·	že štandardná spracovateľská fáza každej operácie je popísaná, resp. sa poskytne užívateľovi, keď ten o to požiada.

Notifikačný postup

Keď chýba nejaká medzinárodná norma, odporúčanie a návod, resp. keď obsah príslušného odporúčaného fytosanitárneho usmernenia nie je totožný s obsahom medzinárodnej normy, návodu a toto nariadenie môže významne ovplyvniť obchod členského štátu, môže tento:
a)	uverejniť správu v počiatočnej fáze, takým spôsobom, aby sa zainteresovaná členská krajina oboznámila s návrhom na zapracovanie do príslušného nariadenia,
b)	vyrozumieť ostatných členov prostredníctvom sekretariátu o počte produktov, ktoré by mali byť zahrnuté do príslušného nariadenia, spolu so stručnou indikáciou cieľa a princípov navrhovaného nariadenia,
c)	požiadať ostatných členov o kópie navrhovanom nariadení, a podľa možností identifikovať jednotlivé časti, ktoré sa principiálne odlišujú od medzinárodných noriem, návodov, alebo odporúčaní,
d)	bez diskriminácie umožniť primeraný čas ostatným členom, aby písomne komentovali, diskutovali o požiadavke ako aj komentovali výsledok a tento bol aj zohľadnený.

Zhrnutie
Fytosanitárna ochrana pozostáva z kontrolných a inšpekčných procedúr a to ako pri vývoze a dovoze produktov rastlinnej výroby, osív a sadív. Proces pozostáva z registrácie dovozcu a vývozcu, vyplnenia rastlinolekárskeho osvedčenia (fytocertifikát) a taxatívne stanovených podmienok a miesta na vykonanie fytokontroly. 

Kontrolné otázky

40.	Menujte ktorá smernica  pojednáva o ochranných opatreniach proti zavlečeniu škodlivých organizmov a ich šíreniu.
41.	Charakterizujte stručne poslanie a postup výkonu fytosanitárnych opatrení


I.5.5.d.4 Označovanie špecifických charakteristík .a geografických denominácií

	Do úvahy prichádzajú dva možné prípady:
·	Označovanie a propagovanie biopotravín, v zmysle Nariadenia rady (ES) 1804/1999 z 19.júla 1999 doplňujúce Nariadenie  (EHS) č. 2092/91 o organickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a údajoch odkazujúcich na také poľnohospodárske výrobky a potraviny a zaradenie živočíšnych výrobkov. Ide o prípady ak 95% zložiek poľnohospodárskeho pôvodu vo výrobku je vyrobených podľa pravidiel o ekologickom poľnohospodárstve a použité postupy zodpovedajú týmto pravidlám. Ďalej výrobok alebo jeho zložky neboli spracované pomocou ionizovaného žiarenia. Produkty z konverzie (prechodného obdobia) sa nemôžu označovať symbolom biopotravina.
Povinné údaje na spotrebiteľskom obale bioproduktu resp. biopotraviny sú:
-	obchodný názov biopotraviny
-	obchodné meno a sídlo výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu
-	údaj o množstve
-	dátum výroby a dátum najneskoršej spotreby
-	pri zahraničných výrobkoch krajina pôvodu
-	ochranné označenie
-	kalorická hodnota.
 Na Slovensku medzi právne predpisy súvisiace s bioprodukciou a označovaním petria:
-Pravidlá ekologického poľnohospodárstva
-Zákon o potravinách (§2, vymedzenie pojmov)
-Potravinový kódex (§9, prvá hlava – hodnota a kvalita výrobkov).

·	Označovanie určitých rastlín pochádzajúcich z chránených zón, o ktorých pojednávajú nasledovné smernice:
- Smernica Rady 92/70 EEC o pravidlách pre prieskumy na uznávanie chránených zón v spoločenstve,
- Smernica Komisie 92/76/EEC uznávajúca chránené zóny v spoločenstve v znení Smernice Komisie 93/106/EEC o oznámení chránených zón vystavených rizikám pre zdravie rastlín v spoločenstve,
- Smernica Komisie 93/51/EEC o podmienkach obehu určitých rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré majú pôvod v chránenej zóne alebo sa pohybujú v takejto zóne.

Kontrolné otázky
42.	Čo sa rozumie pod označovaním špecifických charakteristík výrobkov?

I.5.5. Výskum poľnohospodárskeho, lesníckeho a vidieckeho rozvoja

	V záujme racionálnej koordinácie aktivít národných poľnohospodárskych výskumov prvýkrát na úrovni Spoločenstva prijala Rada Nariadenie (EEC) č. 1728/74 z 27.júna 1974. Toto bolo novelizované Rozhodnutím Rady č. 83/641/EEC z 12.decembra 1983, stanovujúce združené výskumné programy pre koordináciu poľnohospodárskeho výskumu. Podľa týchto usmernení sa umožňuje jednak účinnejšie využitie finančných prostriedkov, výsledkov výskumu, ale najmä orientácie smerom k cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej implementácie v členských krajinách.
	Toto jednotné riadenie si vyžiadali problémy, ktorým čelil poľnohospodársky výskum najmä obmedzovaním rapídne rastúcich nákladov. Nakoľko ďalšie úsilie výskumu musí smerovať prednostne na racionálne využívanie limitovaných prírodných zdrojov, pôdy, vody, klímy, ľudskej sily zapojených do poľnohospodárskej výroby v Spoločenstve, je treba sa špeciálne zamerať na oceňovanie zdrojov, pôdnu eróziu a jej postupnú degradáciu, na ochranu vodných zdrojov a efektívnejší systém riadenia zdrojov.
	Taktiež mnohopočetné oblasti Spoločenstva, ktoré tempom rozvoja zaostávajú za priemerom, čím sa prehlbujú ostré regionálne kontrasty ekonomického rastu, dôchodkovosti a pracovných príležitostí, špeciálne medzi stredomorským regiónom, ostatnými znevýhodnenými oblasťami a rozvinutejšími časťami Spoločenstva, si vyžadujú sústredenejší výskum na riešenie týchto rastúcich vážnych, štrukturálnych problémov prehlbujúcich sa regionálnych disparít. 
	Aj otázky týkajúce sa zlepšovania kvality všetkých potravinárskych výrobkov si vyžadujú koncentrovaný výskum, aby sa mohli objasniť niektoré vážne spoločné problémy, týkajúce sa nielen aspektov hygieny a reziduií, ale aj menej hmatateľných otázok chutí a preferencií potravín spotrebiteľmi vyrábaných intenzívnymi resp. extenzívnymi metódami. Otázky marketingu a problémy obchodu spojené s konečnou kvalitou potravín, prevahou ponuky nad dopytom si vyžadujú výskumné úsilie na hľadanie nových odbytíšť.
	Oblasť živočíšnych produktov, špeciálne mäsových výrobkov, je v poľnohospodárstve Spoločenstva stále aktuálnou oblasťou, vyžadujúcou si zlepšenie aj navzdory významného úsilia jednotlivých krajín venovaných zlepšovaniu kvality hovädzieho, teľacieho, bravčového a jahňacieho mäsa. Žiaduce sú opatrenia na odstránenie prekážok vyššej produktivity, špeciálne riešenie reprodukčných problémov vo všetkých chovoch, strát z titulu zdravotného stavu, a ohrozovania ľudského zdravia vyplývajúceho z kontaktu živočíšnych produktov kontaminovaných zvieracími infekčnými patogénmi a ostatnými reziduami. 
	Budúcnosť výskumu v rastlinnej výrobe musí odpovedať na dvojitú výzvu, a to: zabezpečiť ďalší pokrok v zvyšovaní účinnosti a produktivity výroby – bez vytvárania nepredajnej nadprodukcie – ale zvyšovaním úrod existujúcich a šľachtením nových odrôd (aj prostredníctvom aplikácie genetického inžinierstva), zlepšovaním praktík pri príprave pôdy, chemickej ochrane pred škodcami a chorobami rastlín. Je treba odpovedať aj na rastúci deficit bielkovín v celoeurópskom meradle, zatiaľ čo výrobu prebytkových produktov môžu efektívnejšie nahradiť deficitné plodiny a produkty s doposiaľ nevyužitým potenciálom, ako napr. tráv a kŕmnych plodín, bielkovinných a olejnatých a špeciálnych rastlín.
	Rámec programu vedeckých a technologických aktivít kladie jedným slovom dôraz na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva.

	Zhrnutie
	Spoločenstvo v záujme racionálnej koordinácie aktivít národných poľnohospodárskych výskumov vyhlásilo výskumné programy a programy na koordináciu výskumu zameraného hlavne na ochranu a využívanie poľnohospodárskych zdrojov, štrukturálnych problémov a zlepšenia produktivity a produkcie odvetvia rastlinnej a živočíšnej výroby.

	Kontrolné otázky
43.	Charakterizujte najdôležitejšie oblasti, rámce a časové obdobie výskumných programov Spoločenstva.

I.5.6 Genetické zdroje v poľnohospodárstve

	Ochrana genetických zdrojov rastlín a živočíchov je významnou ekonomickou prioritou s dopadom na súčasnú a budúcu kvalitu života obyvateľstva. Udržiavanie biologickej diverzity (rozmanitosti)vytvára predpoklady na znižovanie výrobných vstupov, skvalitňovanie a zlacnenie poľnohospodárskej produkcie. Príslušná legislatíva EÚ je obsiahnutá v Nariadení Rady č. 1467/1994/ES z 20. júna 1994 o uchovaní, charakteristike, popise a používaní genetických zdrojov v poľnohospodárstve, ktorý podporuje aktivity pre ochranu, popis, charakteristiku a uchovanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve.
	Rozhodnutie Rady č. 626/1993/ES z 25.októbra 1993 sa týka záverov Dohovoru o biologickej diverzite, cieľom ktorého je zabezpečiť zachovanie prírody a biologickej diverzity, udržateľné využitie jej prvkov a spravodlivé rozdelenie úžitku pochádzajúceho z využívania genetických zdrojov. 
	Nariadenie Rady č. 95/1998/ES zo 14.decembra 1998, upravuje vnútorný trh s geneticky modifikovanými druhmi rastlín a genetickými zdrojmi rastlín, zaisťuje zachovanie rastlinných genetických zdrojov, predovšetkým poskytuje právny základ ne ich zachovanie a ochranu.
	Úlohou uvádzaných právnych úprav je určiť pre členské krajiny pravidlá a zásady ochrany genetických zdrojov rastlín v semennom stave v génových bankách a vo forme živých rastlín v poľných kolekciách – repozitóriach, ich prieskumu, zberu, hodnotenia, premnožovania, dlhodobého uschovávania, využívania a výmeny, ako aj ustanoviť, čo je genetický zdroj, a upraviť ochranu existujúcich sadov genetických zdrojov rastlín. Vytvoriť systém a mechanizmus koordinácie činnosti držiteľov genetických zdrojov rastlín na území EÚ a zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu.
	Nadväzné národné programy ochrany genofondu kultúrnych rastlín sú štandardnou inštitucionálnou formou realizácie ochrany genetických zdrojov kultúrnych rastlín. Tieto zabezpečujú všetky činnosti súvisiace s ochranou genetických zdrojov, v súlade so Svetovým plánom akcií prijatým na 4. Technickej konferencii pre genetické zdroje rastlín, konanej v Lipsku v roku 1996, a prijatým medzinárodným Dohovorom o biologickej diverzite.
	Vplyv jednostranného selekčného tlaku pôsobí aj v živočíšnej výrobe, tým že väčšina pôvodných plemien je postupne vyraďovaná alebo prekrížená druhými plemenami. Príčinou miznutia nielen miestnych, ale aj plemien s kombinovanou úžitkovosťou je skutočnosť, že dôsledkom najmä ekonomického tlaku nestačia svojimi produkčnými schopnosťami odolať konkurencii špecializovaných úžitkových typov. Presadzujú sa veľké populácie nových plemien resp. hybridných kombinácií, ktoré majú nadnárodné a skutočne globálne postavenie. Konkrétnym príkladom je svetové pôsobenie holštajnského plemena a hybridov hydiny.
	Ďalším hľadiskom je diverzita vo vnútri populácií. Tá môže byť ohrozená unifikáciou plemena, ktorá je vynútená nielen postupujúcou industrializáciou chovu, ale aj genetickým driftom v malých populáciách.
	Pre uchovanie a využitie ohrozených plemien a druhov bolo vybraných na úrovni širších medzinárodných súvislostí a pod kontrolou FAO predložených niekoľko stratégii. V podstate každá vychádza z nasledujúcich možností:
-	Chov a udržiavanie zvierat v malých populáciách, ktoré sú rozmnožovania schopné
-	Kryokonzervácia semena, reaktivácia plemena využitím znovuobjavenia samičej populácie zo zmrazeného semena
-	Kryokonzervácia embryí a reaktivácia plemena využitím prenosu embryí
-	Kombinácia využitia živých zvierat a kryokonzervácie pohlavných buniek a embryí.
Každý zo spôsobov má prednosti a nedostatky nielen z biologického, ale hlavne ekonomického hľadiska. Tieto vychádzajú tiež z argumentov pre konzerváciu a využívanie živočíšneho genetického materiálu, ktoré sú nasledovné:

1.Udržiavanie rezervných populácií pre perspektívne prekonanie selekčných limitov vo vnútri súčasných šľachtených populácií a vo vzťahu k prevládajúcemu prostrediu.
2.Udržiavanie genetickej variability a flexibility vo vzťahu k budúcim požiadavkám, ktoré môžu byť podmienené: výživovými nárokmi človeka, novými druhmi krmív pre úžitkové zvieratá, zmenami, prostredia ako aj novými druhmi chorôb.
3.Udržiavanie genetickej variability pre živočíšnu produkciu v prípade nepriaznivých podmienok (napr. extenzívny typ živočíšnej výroby pre prípad dobrej adaptácie zvierat).
4.Udržiavanie genetickej variability je významné pre štúdium biológie hospodárskych zvierat vo vedeckých výskumoch rôznych plemien pre poznanie evolúcie, domestikácie a efektov prírodnej a umelej selekcie.
5.Existencia a udržiavanie divožijúcich a domestikovaných plemien, variet a druhov je výrazom ľudskej činnosti a kultúry pre vzdelávanie a rozvoj spoločnosti.
	Zahraničná realizácia je zameraná na činnosti vyplývajúce z členstva vo FAO a činnosti v Medzinárodnom inštitúte pre genetické zdroje v Ríme (IPGRI – Rome) a ďalších organizácií a inštitúcií, napríklad CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research – Rome),Národné génové banky, univerzity.
	Naša realizácia v podmienkach Slovenska bude zabezpečená v nadväznosti na európsku legislatívu inováciou Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín so zameraním na oblasti:
·	ochrana semien genetických zdrojov rastlín v génovej banke,
·	ochrana rastlín genetických zdrojov v trvalých poľných kolekciách – repozitóriach,
·	ochrana ťažko udržateľných genetických zdrojov technikami in vitro,
·	ochrana genetických zdrojov schladzovaním na nízke teploty, 
·	zber, hodnotenie a premnožovanie genetických zdrojov, a
·	vytváranie štandardných databáz o genetických zdrojoch, využívanie genetických zdrojov, systém bezpečnosti uchovania poľných kolekcií genetických zdrojov, vzťahy medzi správcami genofondu a správcami kolekcií genetických zdrojov rastlín, spôsoby a možnosti využívania starých a krajových odrôd, využitie genetických zdrojov v programe rozvoja vidieka, zakladanie a vedenie bezpečnostných duplikátnych kolekcií v spolupráci s domácimi a zahraničnými pracoviskami.

	Zhrnutie
	Udržiavanie biologickej diverzity vytvára predpoklady na znižovanie výrobných vstupov, skvalitňovanie a zlacnenie poľnohospodárskej produkcie. Príslušná legislatíva EÚ je obsiahnutá v Nariadení Rady č. 1467/1994/ES z 20. júna 1994 o uchovaní, charakteristike, popise a používaní genetických zdrojov v poľnohospodárstve, ktorý podporuje aktivity pre ochranu, popis, charakteristiku a uchovanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve.

	Kontrolné otázky
44.	Čo sa rozumie pod zachovávaním biologickej diverzity ?
45.	Na čo bude zameraná naša realizácia zachovania biologickej diverzity v nadväznosti na legislatívu EÚ ?
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