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VÉLEMÉNY
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendeletet módosító tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

a vélemény előadója: Markus Pieper
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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a javaslatot, és úgy véli, hogy a KAP „állapotfelmérése” a bürokrácia 
csökkentését, az eljárások egyszerűsítését és az eszközök jobb koordinációját hivatott 
eredményezni.

Ezért az előadó úgy ítéli, hogy a vidékfejlesztés támogatása és az EU egyéb vonatkozó 
politikái, mint például a kohéziós politika, összehangolt megközelítést igényelnek. Ez 
elősegíthetné a beavatkozások összehangolását, az átfedések elkerülését, és növelné a 
rendelkezésre álló pénzforrásokat.

Mivel a vidékfejlesztés támogatására már jelenleg is pénzügyi nyomás nehezedik, 
gondoskodni kell a létező intézkedések és a jóváhagyott beavatkozások végrehajtásának 
megfelelő finanszírozásáról. Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy sajátos 
szükségleteiknek megfelelően alakítsanak ki vidékfejlesztési programokat.

Tekintve a vidékfejlesztés rendelkezésére álló, többnyire korlátozott forrásokat az előadó úgy 
véli, hogy a strukturális és a vidékfejlesztés pénzforrásainak összekapcsolása megfontolandó 
javaslat. Ezért (az N+2 és N+3 szabály alapján) a strukturális alapok fel nem használt 
forrásainak újrafelhasználása fontos lépést jelenthet nemcsak a kohéziós politika, hanem a 
vidékfejlesztési programok támogatása terén is (még akkor is, ha e programokat jelenleg a 2. 
fejezet alatti tartalékokból finanszírozzák), és e célból nagyobb rugalmasságot kellene 
tanúsítani a kérdésben.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 

(11) A [közös agrárpolitika keretébe 
tartozó közvetlen támogatási rendszerek 
közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott támogatási rendszerek 
létrehozásáról szóló,] 2008. xx. xx-i 
XXXX/XXXX/EK rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésével és 10. cikkének (4) 
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bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani. Helyénvaló annak 
biztosítása, hogy a fent említett pénzügyi 
forrásoknak megfelelő összeget az új 
kihívásokkal kapcsolatos műveletek 
támogatására fordítsák.

bekezdésével összhangban a kiegészítő 
moduláció révén előálló pénzügyi 
forrásokat a vidékfejlesztés támogatására 
kell fordítani. Helyénvaló annak 
biztosítása, hogy a fent említett pénzügyi 
forrásoknak megfelelő összeget az új 
kihívásokkal kapcsolatos létező és új
műveletek támogatására fordítsák az egyes 
tagállamok döntése szerint. Mindazonáltal 
gondoskodni kell arról, hogy ne rettentsék 
el a mezőgazdasági termelést ott, ahol a 
vidékfejlesztéshez való hozzájárulása 
létfontosságú. 

Indokolás

Az újonnan felismert kihívásokon kívül gondoskodni kell a már létező intézkedések és 
jóváhagyott beavatkozások végrehajtásának megfelelő finanszírozásáról.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) E műveleteknek összhangban kell 
állniuk a más közösségi alapokból, 
különösen a strukturális alapokból (az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból) finanszírozott műveletekkel.

Indokolás

E műveletek és az EU egyéb vonatkozó politikáinak, mint például a kohéziós politika 
összehangolt megközelítése elősegíthetné a beavatkozások összehangolását, az átfedések 
elkerülését, és növelné a rendelkezésre álló pénzforrásokat. 
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A vidékfejlesztési programok 
megfelelő finanszírozásának biztosítása 
érdekében nagyobb rugalmasságot kellene 
tanúsítani a kérdésben annak érdekében, 
hogy a strukturális alapok fel nem 
használt forrásait (1b fejezet) is erre a 
célra lehessen költeni ugyanazon 
tagállamon belül.

Indokolás

(Az N+2 és N+3 szabály – 1b fejezet alapján) a strukturális alapok fel nem használt 
forrásainak újrafelhasználását határozottan elő kell irányozni az EU egyéb kohéziós 
politikáinak és a vidékfejlesztési programok támogatása érdekében. A helyi strukturális 
műveletek rendelkezésére álló források szűkösségét egy új rendszer kialakítása oldhatná meg. 
Nagyobb rugalmasságot kellene tanúsítani a kérdésben abból a célból, hogy ezeket a 
forrásokat a (jelenleg a 2. fejezet alatti tartalékokból finanszírozott) vidékfejlesztésre is 
lehessen használni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak biztosítaniuk 
kellene a szinergiát a más közösségi 
alapokból, különösen a strukturális 
alapokból finanszírozott hasonló 
műveletekkel, és adott esetben 
stratégiákra, tevékenységekre és 
finanszírozásra irányuló integrált 
megközelítéseket kellene kialakítaniuk.
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Indokolás

Ugyanaz az indoklás, mint a második módosításnál

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
Az 1698/2005/EK rendelet
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) A 60. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
Amennyiben egy e szakasz alá tartozó 
intézkedés olyan műveleteket céloz, 
amelyek más közösségi támogatási 
eszköz alapján is jogosultak, beleértve a 
strukturális alapokat és a halászatra 
vonatkozó közösségi támogatási eszközt, 
akkor a tagállamnak az egyes 
programokban meg kell határoznia az 
EMVA által támogatott, valamint a más 
közösségi támogatási eszköz által 
támogatott műveletek adminisztratív 
ellenőrzésének szempontjait.

Indokolás

Az „önkényes” korlátozás ellenőrzésének bevezetése a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes 
szolgáltatók a gyümölcs- és zöldség-, bor-, olívaolaj-, juhhús-, marhahús- és borjúhús-, 
méhészeti és cukorágazatban nem használhatják valamelyiket a két eszköz közül (a COM-ot 
vagy a vidékfejlesztési politikát). A „kettős finanszírozás” elkerülhető az adminisztratív 
ellenőrzési eszközök segítségével, az a priori jellegű és „plafon” típusú önkényes 
korlátozások azonban ezt nem teszik lehetővé.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
Az 1698/2005/EK rendelet
69 cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 

(5a) A tagállamoknak a(z) 
[XXXX/2008/EK (új közvetlen támogatási 
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rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező összeget kell a 
jelenlegi vidékfejlesztési programok 
keretében a 2010. január 1-je és 2015. 
december 31-e közötti időszakban 
közösségi támogatásként az e rendelet 16a.
cikkében említett, 2010. január 1-jét 
követően jóváhagyott művelettípusok 
céljára fordítaniuk.

rendelet)] rendelet 9. cikkének (4) 
bekezdésében és 10. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező 
moduláció alkalmazásából eredő 
összegekkel megegyező összeget kell a 
jelenlegi vidékfejlesztési programok 
keretében a 2010. január 1-je és 2015. 
december 31-e közötti időszakban 
közösségi támogatásként az új 
kihívásokkal kapcsolatos létező és új 
műveletekre fordítani az egyes tagállamok 
döntése szerint.

Indokolás

Ugyanaz az indoklás, mint az első módosításnál
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ELJÁRÁS

Cím Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet 
módosítása
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