Tlačová správa: Nie kráteniu výdavkov v návrhu EU rozpočtu na oblasť Rozvoja vidieka!

Brusel 10.12.2012
Na základe záverov negociácií návrhu nasledujúceho multifinančného rámcu pre budúci rok a návrhu
dohody EU rozpočtu 2014 – 2020 , ktorý navrhol prezident EU Herman van Rompuy, ELARD vyzýva
negociujúce strany zvážiť negatívne dôsledky návrhu, ktorý kráti výdavky Piliera II a aké dopady bude
mať tento návrh na vidiecke územia a životné podmienky milióny Európskych občanov.
V období charakterizovanom hlbokou ekonomickou krízou, kedy sme svedkami alarmujúceho
zvyšovania nezamestnanosti a stagnujúceho rastu životnej úrovne, skresanie rozpočtu na Rozvoj
vidieka o 9,3% považujeme zo strany ELARD ako podstatnú a veľkú strategickú chybu, ktorá môže
pozastaviť dosiahnutie strategických cieľov Európy 2020 v ešte väčšej miere, ako doteraz.
Vidiecke územia pokrýva 91% územia EU, pričom v ňom žije viac než 56% populácie. ELARD tvrdí, že
vo svetle súčasnej ponurej finančnej reality, majú práve vidiecke územia potenciál stať sa centrom
udržiavania ekonomického rastu, inovácií a vytvárania pracovných miest. Za posledných 20 rokov je
preukázané, že práve LEADER a poctivá práca MASiek si dokázala tieto ciele nie len udržať, ale ich aj
rozšíriť.
Zatiaľ čo Pilier I a priame platby vyjdu zo škrtania viacmenej nezranené (jedná sa o škrt 4,8%), Pilier II
je znížený dva krát toľko. V prípade, že nastane navrhované zlúčenie Piliera II do Piliera I, krátenie pre
Vidiecky rozvoj sa ešte zdvojnásobí! Jednoznačne sa jedná o tvrdohlavé zavedenie prístupu už
v minulosti prekonanej „zastaranej dogmy riadeného vidieka“. Táto dogma sa dívala na vidiecke
územia jednostranne len so zameraním na poľnohospodárstvo. Zdôrazňujeme, že hoci
poľnohospodárstvo stále ostáva jeden zo základov vidieckej ekonomiky a priznávame jeho dôležitosť
v zachovaní produkcie naprieč EU, je však potrebné si uvedomiť, že zároveň musíme vziať do úvahy
dôležitosť diverzifikácie vidieckej ekonomiky a rovnako podporovať ostatný priemysel, ktorý môže
byť často krát oveľa dôležitejší pre miestnu ekonomiku a vytvárania pracovných miest, než
poľnohospodárstvo.
Z týchto dôvodov ELARD vyzýva hlavy štátu neschváliť návrh Prezidenta EU a nezabudnúť na
dôležitosť Vidieckeho rozvoja ako nástroja schopného zmierniť bremeno EU občanov vyplývajúce
z ekonomickej krízy cez udržateľný a integrovaný miestny rozvoj.

