
 

AD\1124079HU.docx  PE599.568v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
 

2016/2250(INI) 

4.5.2017 

VÉLEMÉNY 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről 

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére 

az Unió legkülső régióin belüli kohézió és fejlődés előmozdításáról: az 

EUMSZ 349. cikkének végrehajtása 

(2016/2250(INI)) 

A vélemény előadója: Ricardo Serrão Santos 



 

PE599.568v02-00 2/9 AD\1124079HU.docx 

HU 

PA_NonLeg 



 

AD\1124079HU.docx 3/9 PE599.568v02-00 

 HU 

JAVASLATOK 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

A. mivel az EUMSZ 349. cikke értelmében a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az 

Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyedi intézkedéseket fogadhat el, 

amelyek célja az, hogy egyes uniós jogi rendelkezéseket és uniós politikákat 

hozzáigazítsanak e régiók jellemzőihez és különleges korlátaihoz (különösen a 

többletköltségekhez), amelyeket többek között távoli fekvésük, szigetjellegük, éghajlatuk, 

kis méretük és néhány terméktől való gazdasági függésük idéz elő; 

B. mivel a mezőgazdaság vonatkozásában a POSEI program az EUMSZ 349. cikke 

végrehajtásának legfontosabb eszköze és hatékonyan hozzájárul a közös agrárpolitika 

(KAP) átfogó célkitűzéseihez, azaz a fenntartható élelmiszertermelés biztosításához és 

fenntartásához, a kiegyensúlyozott területfejlesztés támogatásához és a természeti 

erőforrások fenntartható kezeléséhez; 

C. mivel a többek között a POSEI révén nyújtott támogatások a mezőgazdasági termelők 

jövedelmének jelentős hányadát teszik ki, ami bizonyítja, hogy az ilyen eszközök fontosak 

a mezőgazdasági üzemek életképességéhez és ahhoz, hogy jövedelmet biztosítsanak a 

termelők számára; 

D. mivel számos szinergia létezik a POSEI program, a vidékfejlesztési politika és a 

képzéshez, a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez, a 

beruházáshoz és a termelés segítéséhez nyújtott nemzeti támogatások között; 

E. mivel a POSEI, a nemzeti támogatások és a KAP egyéb intézkedései között – többek 

között a bor- és a gyümölcs- és zöldségágazat egységes közös piacának szervezése 

(KPSZ) révén – erős a komplementaritás és ezt ki kellene emelni; 

F. mivel a legkülső régiók trópusi mezőgazdasági termékeinek, többek között a banánnak a 

harmadik országok ökológiai gazdálkodásából származó termékek alacsony költsége 

jelentette versenyben kell helyt állniuk az Európai Unióval való egyénértékűségi rendszer 

mellett, miközben az európai gazdaságok az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó hatályos 

jogszabályok tiszteletben tartása mellett nem tudnak előállítani ilyen termékeket; 

G. mivel a legkülső régiók piacának mérete nem elegendő annak ösztönzéséhez, hogy a 

vállalkozások olyan különleges termékekre vonatkozóan nyújtsanak be forgalomba 

hozatali engedély iránti kérelmet, amelyek lehetővé teszik a kártevők és az egyéb 

növénykártevők kezelését; 

1. kiemeli az Európai Bíróság 2015. december 15-i ítéletének fontosságát, amely az EUMSZ 

349. cikkét határozza meg az Unió jogalkotási intézkedéseinek elfogadására és 

módosítására vonatkozó jogalapként, megszilárdítva ezáltal a legkülső régiók jogállását és 

az Unió valamennyi politikáját érintő egyedi és differenciált intézkedések elfogadásának 

szükségességét e régiók strukturális, konjunkturális, állandó vagy ideiglenes 

hiányosságainak enyhítése érdekében, így lehetővé téve, hogy gazdaságuk egyenlő 

esélyekkel versenyezzen az Unió többi régiójával; 
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2. kiemeli, hogy a mezőgazdasági tevékenységet európai szinten támogatni kell a legkülső 

régiók gazdasági élénkítése és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében, megőrizve a 

gazdasági és társadalmi kohéziót és területhasználatot e régiókon belül, illetve óvva a 

környezetet, a biodiverzitást, valamint az ökológiai és kulturális értékeket; megjegyzi 

azonban, hogy a hagyományos exportágazatok (például egyes legkülső régiók esetében a 

banán és a cukor, és az Azori-szigetek esetében a tej és a hús) többnyire jól támogatottak, 

míg az úgynevezett diverzifikációs ágazatok, mint például a gyümölcs- és 

zöldségtermesztés, valamint az állattenyésztés – a bennük rejlő potenciál ellenére – le 

vannak maradva; 

3. hangsúlyozza, hogy a POSEI hozzájárul a legkülső régiók mezőgazdaságának 

fejlesztéséhez, diverzifikálásához és fenntartásához; felhívja a figyelmet a POSEI 

végrehajtásáról szóló 2016. december 15-i bizottsági jelentésre, amely megállapítja, hogy 

e rendszer hozzájárul a KAP célkitűzéseihez, és hogy nem bizonyított az, hogy a KAP 

jelenlegi intézkedései és eszközei képesek fedezni a legkülső régiók különleges igényeit; 

támogatja a jelentés azon következtetését, amely szorgalmazza a POSEI rendszer alapvető 

jellegének megerősítését, különös tekintettel a személyszállítás és az árufuvarozás egyedi 

támogatására a mezőgazdasági termelés megszüntetésének, illetve az annak következtében 

a munkahelyekre, a környezetre és a legkülső régiók területi dimenziójára gyakorolt káros 

hatások elkerülése végett; 

4. nyomatékosan kéri egy, a szigetek közötti, valamint a szigetek és a kontinens közötti 

közlekedés támogatására irányuló külön POSEI létrehozásának mérlegelését, tekintettel 

arra, hogy a fejlődés fő gátja a kettős elszigeteltség; 

5. hangsúlyozza a tagállamok rugalmasságának – a POSEI rendszeren belüli – fontosságát 

programjaik meghatározásának folyamatában, miközben egyértelműbb stratégiákra szólít 

fel, amelyek egyfelől figyelembe veszik a tagállamok sajátos szükségleteit, másfelől pedig 

megfelelnek az EU átfogó céljainak; 

6. kiemeli, hogy a vidékfejlesztési program és a POSEI alapvető eszközöket jelentenek az 

egyre súlyosabb és kiszámíthatatlanabb gazdasági, társadalmi és területi kihívások időben 

történő kezeléséhez, és hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően ezeket a programokat 

továbbra is a régiók képviseleti szervezeteinek kell előterjeszteniük, meghatározniuk és 

irányítaniuk; 

7. fenntartja, hogy a kvótarendszer megszüntetése a tejágazatban, a kereskedelmi 

lehetőségek orosz embargó miatti kiesése, az árak egyre nagyobb volatilitása, az 

élelmiszer-ellátás globalizációja, a kínai növekedés visszaesése és az elhúzódó válság 

mind szerepet játszanak abban, hogy veszélybe került az azori-szigeteki tejtermelés 

fenntarthatósága, amely a régió társadalmi-gazdasági szerkezetének egyik fő 

mozgatórugója; ezért hangsúlyozza, hogy az ágazat támogatásához és fejlesztéséhez 

rendkívüli intézkedésekre van szükség, melyekhez megfelelő forrásokat kell biztosítani az 

Azori-szigetek tejtermelésének folytonossága és a dereguláció hatásának ellensúlyozása 

céljából, valamint a piacok változásából adódó kötöttségek és korlátok, továbbá a termelés 

értékesítésében tapasztalható nehézségek enyhítése érdekében; 

8. úgy véli, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak – a kiegészítő vidékfejlesztési 

intézkedésekkel együtt – fel kell használniuk a POSEI programokat a közvetlen 

kifizetések és a piaci intézkedések keretében nyújtott támogatások megerősítése céljából; 
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9. olyan mechanizmusokat sürget, amelyek lehetővé teszik a termeléshez való jog védelmét 

az érintett legkülső régióikban; 

10. felhívja a figyelmet a szabadkereskedelmi egyezmények legkülső régiók hagyományos 

termékeire (tej, hús, őszibarack, cukor, banán, rum stb.) gyakorolt esetleges negatív 

hatására, megállapítva, hogy mivel az EU fokozatosan megszüntetett sok, mezőgazdasági 

és élelmiszeripari termékekre vonatkozó piacvédelmi intézkedést, és aláírt számos, 

preferenciális hozzáférésről szóló megállapodást fejlődő országokkal, a vámmentesség 

által nyújtott előny egyre csökken; sürgeti a Bizottságot, hogy teljesítse a POSEI 

szabályozásából fakadó, a legkülső régiókat érintő kérdésekről szóló kereskedelmi 

tárgyalások hatásának elemzésére vonatkozó kötelezettségvállalást, és vonja be e régiókat 

a tárgyalásokba, illetve tájékoztassa őket annak folyamatáról; ezzel összefüggésben ismét 

kiemeli a tej, banán és cukor ágazatát támogató eszközök fontosságát; hangsúlyozza az 

átlátható nyomonkövetési intézkedések és a hatékony és könnyen mozgósítható 

védzáradékok fontosságát; fenntartja, hogy a különleges cukrokat ki kell zárni a 

kereskedelmi tárgyalásokból és sürgeti a legkülső régiókban folytatott tejtermelésre 

vonatkozó kereskedelmi védzáradékok bevezetését; 

11. úgy véli, hogy a piaci válság kezelése érdekében a következő többéves pénzügyi keretben 

több pénzügyi forrást kell elkülöníteni a POSEI program számára, és felhívja a 

Bizottságot, hogy az ilyen jellegű válságok kezelését célzó rendkívüli intézkedések 

meghozatalakor és a legkülső régiókra irányuló egyedi fellépések és finanszírozás 

ösztönzésekor – különösen a hagyományos piacaikat, úgymint a tej, a paradicsom, az 

állattenyésztés és a marhahús piacát érintő válságok esetében – vegye figyelembe az 

EUMSZ 349. cikkét; 

12. felhívja az uniós Tejpiaci Megfigyelőközpontot, hogy a tejre vonatkozó piaci árak 

értékelésébe különállóan és független módon vegye fel a legkülső régiókat, és a 

Bizottsággal, a termelői szervezetekkel és az érintett tagállammal közösen határozza meg 

egyértelműen a válság kritériumait e régiók ezen ágazatának vonatkozásában; 

13. sürgeti a Bizottságot, hogy végezzen rendszeres elemzéseket a kereskedelmi 

megállapodások által érintett legkülső régiók piacairól, és folytasson konzultációt az 

érintett legkülső régiók nemzeti és regionális hatóságaival és termelőivel, valamint hozzon 

megfelelő támogatási intézkedéseket – a pénzügyi kompenzációt is beleértve – arra az 

esetre, ha a termelők vagy a piacok helyzetének jelentős romlása következne be, illetve 

valószínűleg bekövetkezne a harmadik országok számára tett kereskedelmi engedmények 

miatt; 

14. hangsúlyozza, hogy a POSEI programjainak éves végrehajtási aránya rendszeresen 100% 

körüli, és hogy számos intézkedés vonatkozásában az elkülönített költségvetés 

nyilvánvalóan elégtelen ahhoz, hogy kielégítse e régiók mezőgazdasági ágazatának 

szükségleteit; 

15. úgy véli, hogy növelni kell a POSEI költségvetését a mezőgazdasági termelés 

diverzifikációjára irányuló intézkedések, illetve a kisüzemi termelésben előállított 

termékek, mint például a kecske- és juhtejtermékek, a méz, a virágok, a cukorrépa, a tea, 

az ananász, a passiógyümölcs és egyebek erőteljesebb támogatásához; 

16. kitart amellett, hogy meg kell erősíteni a POSEI-t, és a következő többéves pénzügyi 
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keretre vonatkozó tárgyalások keretében biztosítani kell a megfelelő pénzügyi forrásokat, 

és semmilyen körülmények között nem fogadja el a jelenlegi pénzügyi keretösszeg 

csökkentését; 

17. kiemeli az európai minőségi rendszerek szerepét, különös tekintettel az oltalom alatt álló 

eredetmegjelölés (OEM) és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) rendszereinek 

szerepére, továbbá az ezekben rejlő nemzeti, európai és nemzetközi szintű lehetőségekre; 

felhívja a figyelmet e jelzések szerepére a megélhetés eszközeinek létrehozásában és 

fenntartásában, valamint a munkaerő szerepére a legkülső, illetve hegyvidéki és hátrányos 

helyzetű régiókban; e tekintetben felszólít több, a földrajzi jelzés alapján védett 

termékeket célzó pénzeszköz odaítélésére az Európai Unió promóciós programjainak 

keretében; 

18. kéri az Európai Bizottságot, hogy az EUMSZ 349. cikkének végrehajtása keretében 

tegyen javaslatot az uniós jogszabályok kiigazítására irányuló intézkedésekre annak 

érdekében, hogy az európai trópusi termékek esetében lehetővé váljon a biogazdálkodási 

ágazat fejlődése; 

19. felszólítja a Bizottságot, hogy a banán esetében tárgyaljon hatékony és operatív 

védzáradékokról és stabilizációs mechanizmusokról, és hatékonyan alkalmazza azokat; 

20. kiemeli a banántermelés legkülső régiók társadalmi-gazdasági szerkezetében betöltött 

rendkívül fontos jelentőségét, és ezért a termelők nagyobb támogatása mellett foglal 

állást; 

21. tekintettel arra, hogy a legkülső régiókban a terület szűkössége és a birtokrendezéssel 

kapcsolatos nehézségek akadályozzák a mezőgazdasági tevékenység megkezdését, 

felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a korkedvezményes nyugdíjazási formákat, és 

ezeket kísérjék a mezőgazdasági tevékenység fiatal termelők általi megkezdését ösztönző 

intézkedések; 

22. hangsúlyozza, hogy az ismeretek és a technológia fejlődése, az ökológiai termelés és a 

környezetbarát intézkedések javítják a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat, ezáltal 

kezelik a társadalmi-gazdasági problémákat, lehetővé teszik a versenyképesség növelését 

az egységes piacon belül, és erősítik a legkülső régiók hagyományos mezőgazdasági 

tevékenységeit; 

23. kiemeli, hogy a termékdifferenciálás és -specializáció tovább ösztönözheti és támogathatja 

az élelmiszerek helyi termelését, feldolgozását és forgalmazását, és ezáltal csökkentheti a 

meglévő egyenlőtlenségeket a legkülső régiók és az EU más régiói között; 

24. sajnálja, hogy a Halászati Bizottság nem készített véleményt ehhez a jelentéshez, 

tekintettel arra, hogy a mezőgazdaság és a halászat e régiók primer szektorának részét 

képezi, és szem előtt tartva, hogy a tenger és a tengeri erőforrások is fontos szerepet 

játszanak a legkülső régiók kohéziójának és fejlődésének előmozdításában és az EUMSZ 

349. cikkének végrehajtásában; felhívja ezért az Európai Bizottságot, hogy a halászat 

tekintetében is tartsa tiszteletben az EUMSZ 349. cikkét, teljes mértékben és különállóan 

visszaállítva a jelenlegi Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) reformja keretében 

megszüntetett POSEI halászati programot; 
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25. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók és a fogyasztói piacok közötti jelentős távolság 

szükségessé teszi a modern logisztikai szervezésnek megfelelő kettős tárolást; ezért arra 

ösztönzi a Bizottságot, hogy az e régiókban való beruházásokra vonatkozó rendeletek 

keretében tekintse támogatásra jogosultnak a szóban forgó, legkülső régiókon kívül 

található tárolási létesítményeket; 

26. rámutat a legkülső régiókon belüli vidékfejlesztési programok elsőként és leginkább 

abban megnyilvánuló jelentőségére, hogy kiegészítik a közvetlen támogatásokat, és 

hozzájárulnak az Európai Unió által meghatározott alábbi irányvonalak 

megvalósulásához: (1) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és 

a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben; (2) az élelmiszerlánc 

szervezésének, az állatók jólétének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő 

előmozdítása; (3) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az 

erdészetben és a vidéki térségekben; (4) valamennyi típusú mezőgazdasági tevékenység 

életképességének és versenyképességének megerősítése, az innovatív mezőgazdasági 

technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása; és (5) az erőforrás-

hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 

éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás 

támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban. 

 

 

  



 

PE599.568v02-00 8/9 AD\1124079HU.docx 

HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ZÁRÓSZAVAZÁSÁNAK 
EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 3.5.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

35 

4 

3 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José 

Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, 

Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn 

Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke 

Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, 

Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław 

Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, 

Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, 

Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam 

Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Franc Bogovič, Stefan Eck 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk, (2) bekezdés) 

James Carver 

 
  



 

AD\1124079HU.docx 9/9 PE599.568v02-00 

 HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN 

35 + 

ALDE Ulrike Müller 

ECR Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson 

ENF Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez 

Független képviselők Diane Dodds 

PPE Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter 
Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław 

Adam Siekierski 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica 
Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

4 - 

ALDE Jan Huitema 

EFDD James Carver 

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp 

 

3 0 

Verts/ALE José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodás 

 

 


