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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 biztosítani kell a közös agrárpolitika második pillére által jelenleg végrehajtott 

beruházástípus folytonosságát, amely jelentős pénzügyi ösztönzést nyújt a lemaradó 

régiók vidéki és hegyvidéki területei gazdasági növekedésének, versenyképességének, 

innovációjának és a területükön való foglalkoztatás ösztönzéséhez és a fenntartható 

vidékfejlesztés biztosításához; mivel a második pillér pénzügyi ösztönzést nyújt továbbá 

a vidéki területeken való beruházáshoz egy adott térségben felmerülő konkrét 

szükséglet kielégítésére; mivel ezek a pénzügyi ösztönzők továbbá hozzájárulnak a 

környezetvédelemmel és az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve az ahhoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos átfogó célkitűzések teljesítéséhez. mivel az első pillér 

ösztönzést és támogatást nyújt az olyan mezőgazdasági és agroökológiai 

gyakorlatoknak, amelyek egyaránt segítik a környezetet és ösztönzőként szolgálnak 

többek között a fiatal gazdálkodók számára ahhoz, hogy mezőgazdasággal 

foglalkozzanak; 

B. mivel a mezőgazdaság az alacsony jövedelmű és alacsony növekedési rátával jellemzett 

régiókban sokkal nagyobb arányban járul hozzá a foglalkoztatáshoz, mint az EU-28 

átlagos aránya; mivel ez az arány ötször nagyobb az alacsony jövedelmű régiókban és 

2,6-szor nagyobb az alacsony növekedési rátával jellemzett régiókban; 

C. mivel a lemaradó régiókról szóló jelentés nagyjából a 2000–2013 közötti időszakra 

vonatkozik, a frissített adatok pedig a 2014–2015-ös időszakra, és nem veszik 

figyelembe a gazdálkodást; 

D.  mivel az alacsony politikai prioritás, a nem megfelelő fizikai és digitális infrastruktúra, 

az alacsony konnektivitás, az e-szolgáltatások hiánya, a gyakran elégtelen intézményi 

kapacitás vagy a helyi közszolgáltatások hiánya mind jelentős akadályokat képeznek az 

életképes és önellátó vidéki vállalkozások és közösségek sikeres fejlődése előtt, aminek 

következtében sok fiatal elhagyni kényszerül a vidéki térségeket, elvándorlásukkal 

súlyosbítva a képzett munkaerő hiányát és veszélyeztetve a régió jövőbeli kilátásait; 

E. mivel az EU egyes alacsony jövedelmű régióiban a nagyarányú földszerzés és a föld 

koncentrációja a régiós fejlődés és növekedés segítésének jelentős akadálya; 

F. mivel az EU-ban az egyik legnagyobb és legösszetettebb kérdés a vidéki területek 

helyzetének javítása, amely intelligens megközelítéssel kezelhető; 

G. mivel a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekkel a „puha” szakpolitikai 

területeken általában gyakrabban foglalkoznak, mint az olyan „kemény” területeken, 

mint a regionális politika, melyek több pénzügyi támogatásban részesülnek; 

1. úgy véli, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszer-ipari ágazat és a vidéki vállalkozások 

részei a fenntartható növekedést és a vidéki területek újjáélesztését, a családi 

gazdaságok támogatását és a munkahelyteremtést célzó fellépésnek, olyan eszközökkel, 
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amelyek elősegítik a széles körű és megkülönböztetéstől mentes társadalmi befogadást, 

és kiválóan alkalmazhatók a szegénység és az egyenlőtlenségek elleni küzdelemben, 

valamint a lemaradó régiók jövedelemszintjének növelése terén, ugyanakkor elősegítik 

a vidék fenntartható megőrzését, az ökoszisztéma-szolgáltatások előmozdítását, 

valamint a küzdelmet a vidék elnéptelenedése és a közszolgáltatások elérhetőségének 

csökkentése ellen; kiemeli, hogy a mezőgazdaság stratégiai szerepet játszik a lemaradó 

régiókban, mivel élelmiszert és élelmezésbiztonságot garantál e régiók számára;  

2. úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani a vidék fiatalok távozása miatt 

bekövetkező elnéptelenedésére, mivel a fiatalok az érintett térségek gazdasági és 

társadalmi újjáéledésének szükséges forrásai; 

3. megállapítja, hogy nem csak azok a vidéki területek, ahol mezőgazdasági termelők 

dolgoznak és élelmiszert termelnek, hanem több millió európai él egyre kevesebb 

lehetőséget kínáló közösségekben; 

4. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy ruházzanak be az oktatásba, hogy 

kiváló minőségi emberi erőforrásokat vonzzanak a lemaradó mezőgazdasági területekre, 

és ott is tartsák azokat; 

5. hangsúlyozza a vidékfejlesztési alapok fontosságát e régiók gazdasági 

ellenállóképességének és területi kohéziójának, valamint versenyképességének növelése 

terén olyan testreszabott projektek révén, amelyek alulról építkező megközelítésen, 

beruházásokon, együttműködési lehetőségeken és az infrastruktúra fejlesztésén 

alapulnak; elismeri tehát a helyi akciócsoportok által a helyi stratégiák kidolgozásához, 

az érdekelt felek közötti hálózatépítéshez, valamint az egyes LEADER-projektek 

értékeléséhez és jóváhagyásához nyújtott hozzájárulást, és felhívja a figyelmet arra, 

hogy a támogatás nagyobb hányadát kellene közösségvezérelt helyi fejlesztésre 

fordítani, ezzel elősegítve mind a kihívások kezelését, mind a kapacitásépítést; kiemeli a 

tudástranszfer és annak jelentőségét, hogy a lemaradó régiók könnyebben hozzáférjenek 

a mezőgazdasági innovációkhoz; rámutat, hogy a fiatalok mezőgazdasági 

tevékenységekbe való bevonása jobb teljesítményhez vezet, mivel innovatív 

megoldásokkal járulnak hozzá a mezőgazdasági termeléshez és elhozzák oda a 

legmodernebb technológiát; 

6.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 2020 után megfelelő uniós regionális fejlesztési 

alapokat tartsanak fenn e régiók szükségleteinek kielégítése érdekében, figyelembe véve 

mindenekelőtt a mezőgazdasági termelés növekedési potenciálját,  nem feledkezve meg 

az összes uniós régió finanszírozása folyamatosságának biztosításáról, mivel a 

globalizáció, az éghajlatváltozás és az ipari átalakulás hatásai nem korlátozódnak a 

kevésbé fejlett régiókra – amint az Európai Bizottság 7. kohéziós jelentése is 

tartalmazza –, hanem jelentős hatással bírnak például a ritkán lakott területekre; elismeri 

az első pillér kifizetési rendszereinek jelentőségét, különösen a lemaradó régiók 

számára, ezért felszólít arra, hogy azokat a lehető legközelebb tartsák a KAP jelenlegi 

szintjeihez;  

7.  hangsúlyozza, hogy a vidékfejlesztés és a KAP finanszírozása terén nem szabad 

engedményeket tenni az uniós költségvetésre nehezedő nyomás ellenére; kiemeli, hogy 

a brexitnek minden tagállamra nézve lesznek következményei, és negatív hatást 

gyakorolhat a vidéki régiókra; felhív ezen régiók azonosítására és támogatására; 
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8. kiemeli, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a vidékfejlesztési alapok kezelése 

tekintetében és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megszakítsák a kapcsolatot a 

mezőgazdaság finanszírozása és a költségvetési megszorítások között; 

9. hangsúlyozza, hogy átfogó és jól időzített fejlesztési stratégiákra van szükség azért, 

hogy ne csak a lemaradó mezőgazdasági területek alapvető problémáinak némelyikét 

orvosolják, hanem hogy fokozzák az új technológiák átvételére, a tehetség megtartására 

és odavonzására és az új beruházások létrehozására és ösztönzésére irányuló 

képességüket is; 

10. úgy véli, hogy a lemaradó régiók előtt álló egyik legnagyobb kihívás a gazdálkodás 

termelékenységének és munkahelyei számának növelése; 

11. hangsúlyozza az esetleges szinergikus hatások fontosságát, amelyek annak révén jönnek 

létre, hogy a lemaradó régiók teljes foglalkoztatásának nagy, bár csökkenő részét a 

mezőgazdaság adja, lehetőséget nyújtva a szilárd alap megteremtésére a hagyományos, 

minőségi termékek előállításához, mint a földrajzi jelzéssel rendelkező termékek, a 

hegyvidéki termékek vagy a helyi specialitások, valamint az élelmezés-biztonsági és 

környezeti fenntarthatósági intézkedések elősegítésének fontosságát; hangsúlyozza 

egyúttal a turisztikai tevékenység, különösen a falusi turizmus fejlesztésében rejlő 

lehetőséget; hangsúlyozza, hogy a Parlament 2015-ben felhívott az uniós földrajzi 

jelzések oltalmának kiterjesztésére a nem mezőgazdasági termékekre; úgy véli, hogy ez 

a kiterjesztés elősegítené minden uniós vidéki térség fejlődését a hagyományos 

termékek értékének növelése, és munkahelyek teremtése révén a vidéki régiókban; 

ösztönzi a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot az uniós földrajzi 

jelzések oltalmának kiterjesztéséről nem mezőgazdasági termékekre; 

12. kiemeli a helyi kezdeményezések támogatásának szükségességét, a helyi termékek 

feldolgozására, értékesítésére, forgalmazására és fogyasztására, valamint a helyi 

kereskedelemre összpontosítva; 

13. ismételten hangsúlyozza az innováció, a megfelelő léptékű digitalizáció és a helyi 

(egészségügyi, szociális, postai) szolgáltatások, valamint az infrastruktúra 

fejlesztésének fontosságát, amely támogató környezetet hoz létre és megfelelő alappal 

szolgál a növekedés beindításához és a kohézió növeléséhez a lemaradó régiókban; 

hangsúlyozza, hogy a fejlett infrastruktúra, különösen a nagy sebességű 

internetkapcsolat előfeltétele a vidéki területek életképességének, hozzájárulhat továbbá 

a vidék elnéptelenedése ellen tett erőfeszítésekhez és a magasan képzett munkaerő 

vonzásához, amely szükséges e területek gazdasági növekedéséhez; emlékeztet az 

oktatás és képzés alapvető fontosságára a fejlesztés tényezői között, illetve arra, hogy az 

online összekapcsoltság mindkettőt tovább erősíti; üdvözli a Bizottságnak a 

gazdálkodás jövőjéről szóló vitaanyagát, amelyben szorgalmazza a körforgásos 

gazdaság és a biogazdálkodás területének hangsúlyosabbá tételét a befektetések terén, 

ami jelentős lehetőségeket nyitna meg a foglalkoztatás és az „intelligens falvak” 

kezdeményezés fejlesztése előtt, a helyi közösségeknek a digitalizáció és a szolgáltatási 

infrastruktúra terén nyújtott támogatás révén; 

14. kiemeli a szociális mezőgazdaság modelljét és a benne rejlő lehetőséget a vidéken élők 

közti kapcsolatok kialakítására, és főleg arra, hogy a polgárok jobban megismerjék a 

mezőgazdasági termelést; úgy véli, hogy ez a modell fontos eszköz, amely számos 
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terápiás támogató intézkedést kínál a vidéki helyi közösség számára, miközben bevonja 

a gazdálkodókat a tágabb közösségbe; 

15. megjegyzi, hogy az innovatív projektek, köztük az „intelligens falvak” kezdeményezés 

teljes körű végrehajtása nagymértékben függ a kibővített összekapcsoltságtól, valamint 

az oktatástól; további lépéseket sürget a vidéki térségek elnéptelenedésének megállítása, 

a családi gazdálkodás fellendítése, a jobb környezetgazdálkodás, a társadalmi 

befogadás, a szegénység csökkentése és az intelligens megközelítéssel megvalósított 

munkahelyteremtés érdekében; 

16. megjegyzi, hogy a hagyományos nemi szerepek átalakulásának elősegítése, aminek 

köszönhetően a nők nagyobb mértékben osztozhatnak a régióbeli bővülés előnyeiben, 

önmagában is értékes, valamint erősítheti a kereskedelem és az ipar versenyképességét, 

különösen a lemaradó térségekben; 

17. üdvözli, hogy a Bizottság kiemelten kezeli a generációs megújulást a KAP soron 

következő reformjának keretében; úgy véli, hogy e cél középpontba helyezése hozzá fog 

járulni az Unió vidéki régióinak fenntarthatóságához; 

18. megjegyzi, hogy a diverzifikáció számos gazdálkodó számára szükségessé vált, 

különösen a lemaradó régiókban, kiegészítő jövedelemforrások biztosítása érdekében; 

19.  hangsúlyozza, hogy a jó összeköttetésekkel rendelkező térségek, amelyek a vidéki 

területeket helyezik előtérbe és azok lehetőségeit bővítik, alapvető fontosságúak a 

kutatási partnerségek – köztük az európai innovációs partnerségi kezdeményezések – 

munkájához annak érdekében, hogy az innovatív gyakorlatok még jobban 

előmozdíthassák a mezőgazdaság és az ahhoz kapcsolódó vállalkozások fenntartható 

fejlesztését és a növekedést a lemaradó régiók vidéki térségeiben. ebben a tekintetben a 

legfontosabb a NUTS 2 szintű európai régiók közti együttműködés elősegítése; 

20. hangsúlyozza a területi megközelítés hasznosságát, amely minden régió számára 

elegendő infrastruktúrát és szociális tőkét biztosít ; kiemeli, hogy szükség van az olyan 

szolgáltatások elérhetőségére a vidéki régiókban, mint például a szakmai tanácsadás, a 

pénzügyi tanácsadás  és a mezőgazdasági gazdálkodási gyakorlatokkal kapcsolatos 

tanácsadás, hogy enyhítsék a mezőgazdasági tevékenységgel járó nyomást; ismételten 

hangsúlyozza, hogy ezen területek fenntartása érdekében alapvető fontosságú a 

közszolgáltatások, köztük az oktatási, a szakképzési, az egészségügyi, a szociális 

szolgáltatások, a tömegközlekedés és az állami postai szolgáltatások biztosítása; felhívja 

a tagállamokat annak mérlegelésére, hogy a megfelelő eszközökkel segítsék a lemaradó 

régiókban található közösségeket olyan megfelelő eszközök révén, amelyek zárt 

termelési láncokat hoznak létre, és segítik a hozzáadott értéket teremtő folyamatok 

megmaradását a régiókban, ösztönözve a dinamikus vidéki gazdaságok létrehozását és 

így visszafordítva a vidék elnéptelenedését; 

21. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az európai strukturális és beruházási 

alapok keretében nyújtott társfinanszírozásra ne terjedjenek ki a Stabilitási és 

Növekedési Paktum korlátai; 
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