Cork, Írsko, 5.9.2016

Vážené dámy, vážení páni,
v prvom rade mi dovoľte poďakovať sa Philovi za pozvanie na túto
konferenciu.
V roku 1996 sa konala v Corku prvá konferencia tohto druhu a bola
na nej prijatá desaťbodová Deklarácia - Program rozvoja vidieka pre
Európsku úniu. Účastníci sa ňou prihlásili k udržateľnému rozvoju
vidieka, ako priorite v agende Únie a k zachovaniu podnikateľských
subjektov pôsobiacich vo vidieckom priestore. Politika rozvoja vidieka by
mala byť:
 zodpovedná voči budúcim generáciám,
 založená na partnerstve a spolupráci,
 a mala by smerovať k zjednodušeniu legislatívy a jej
implementácie.
Už pred 20 rokmi bola jasná potreba zlepšovania synergie medzi
financovaním

z verejných

a súkromných

zdrojov,

odstraňovanie

finančných prekážok pre malé a stredné podniky i zapojenie bankového
sektora. Nemenej sa hovorilo o potrebe výskumu a inovácií. Prečo
opakujem obsah tejto deklarácie?
Politika a najmä tá naša spoločná poľnohospodárska, sa odvtedy
posunula výrazným spôsobom vpred. Od roku 1996 pribudlo trinásť
nových členských štátov. Odkaz z Corku, je však aktuálny aj dnes.
Samozrejme, vždy existuje priestor na zlepšenie. Udržateľnosť,
výskum a inovácie, či pritiahnutie súkromných investícií do vidieckych
oblastí a využívanie finančných nástrojov sú témy, ktoré v súčasnosti
rezonujú ešte viac.
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Rovnako

je

dnes

v centre

pozornosti

zjednodušenie

Spoločnej

poľnohospodárskej politiky a v jeho rámci aj rozvoja vidieka. Začína sa
tiež reflexia o jej budúcnosti. Cieľom našej diskusie o smerovaní SPP by
malo byť nastavenie:
 podmienok lepšie a flexibilnejšie reagujúcich na výzvy spojené so
životným prostredím a potravinovou bezpečnosťou,
 zvýšenie účinnosti súčasných opatrení ekologizácie,
 a podpora zamestnanosti i udržateľného rastu vidieckych oblastí so
zameraním na malé a stredné podniky.
Som presvedčená, že súčasných šesť priorít Európskej únie pre
rozvoj vidieka, s ostatnými nástrojmi SPP a politikami únie, ako je politika
súdržnosti a spoločná rybárska politika, prispeje k Stratégii 2020.
Diskusia, ktorú táto konferencia prinesie, by mohla formulovať nové
závery a naznačiť tak ďalšie smerovanie politiky rozvoja vidieka. Aby
 efektívnejšie prispievala k zvyšovaniu konkurencieschopnosti
agro-potravinárskeho sektora,
 udržateľnému obhospodarovaniu prírodných zdrojov,
 a k ekonomickému rozvoju vidieckych oblastí vrátane tvorby
a udržania zamestnanosti celej Európskej únie.
Dovoľte mi popriať nám všetkým plodnú debatu počas jednotlivých
workshopov, z ktorých, verím, že vyplynie veľa dobrých nápadov
a užitočných myšlienok.
Ďakujem za Vašu pozornosť
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