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RÖVID INDOKOLÁS

A KAP vidékfejlesztési aspektusa továbbra is fontos részét képezi a jelenlegi reformnak és 
abban jelentős prioritással bír. A reform törekszik a kétpilléres szerkezet fenntartására, 
miközben a költségvetési források névértékét mindkét pillér esetében a 2013. évi szinten tartja 
és egyértelműen a fő uniós prioritások terén elérendő eredmények teljesítését helyezi a 
középpontba. A KAP-nak továbbra is stratégiai jelentőségű szakpolitikának kell maradnia, 
mely lehetővé teszi a politikai kihívások minél eredményesebb kezelését és a költségvetési 
források lehető leghatékonyabb felhasználását. A II. pillér eszközeinek nagyobb 
rugalmasságot kellene biztosítania a tagállamok számára a helyi sajátosságaikhoz jobban 
illeszkedő megoldások kialakítása érdekében. 

Mivel a KAP az évek során egyre összetettebbé vált, a jobb szabályozásnak és a termelőket 
érintő bürokrácia jelentős csökkentésének a jövőbeni KAP fontos részévé kell válnia. A 
nemzeti hatóságokat érintő bármilyen indokolatlan vagy túlzott adminisztratív terhet és 
költséget kerülni kell, különösen a tagállamok költségvetési konszolidációja és a források 
szűkössége fényében. Célzott költekezésre van szükség az uniós alapokkal való hatékony és 
eredményes gazdálkodás érdekében, a létfontosságú közjavak többfunkciós KAP-on keresztül 
történő biztosítása céljából. Továbbá a reform hatékony és tartós eszközök kialakítását tűzi ki 
célul annak érdekében, fokozza a hatékonyságot az agrárszektorban.

A bizottsági javaslat célja, hogy konkrét szakpolitikai alternatívákat hozzon létre a 
mezőgazdaságot és a vidéki térségeket érintő jövőbeli kihívások megválaszolására, valamint a 
KAP célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. E kérdések területi alapon történő kezelése 
céljából a javaslat szerint fokozni kell a környezetvédelmi intézkedéseket, valamint ezzel 
együtt növelni kell a forrásokat. Továbbá a II. pillér keretében elköltött forrásoknak inkább a 
gazdálkodó közösségekre kellene irányulniuk. 

Összefoglalva a Bizottság javaslata szerint a vidékfejlesztést más uniós, megosztott irányítású 
alapokkal együtt egy olyan közös stratégiai keretbe indokolt belefoglalni, amely 
eredményorientáltabb és amelyre egyértelműbb és megfelelőbb előzetes feltételek 
vonatkoznak. A KAP második pillérének az első pillérrel és más uniós alapokkal – különösen 
az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA), a 
Kohéziós Alappal és az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal (ETHA) – összehangoltan 
és ezeket kiegészítve kell működnie. Az alapok kezelése uniós szinten közös stratégiai 
keretben, nemzeti szinten pedig az alapok működéséhez kapcsolódó közös célokat és 
szabályokat is magukban foglaló partnerségi szerződések alapján történik. A közös stratégiai 
keretbe tartozó alapok mindegyikére érvényes közös szabályok megállapítása a 
kedvezményezettek és a nemzeti hatóságok számára egyaránt megkönnyíti majd a projektek 
kezelését, és elő fogja mozdítani integrált projektek végrehajtását.

Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a kifizetések nyújtásához fűződő közérdek 
követelményeinek való megfelelést.  

E jelentés az Európai Bizottság által a KAP számára a következő többéves pénzügyi keretben 
előirányzott teljes pénzösszegek alapján készült. E javaslat alapvető változtatásai esetén e 
jelentés tartalmát is felül kell vizsgálni.
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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
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett szétosztható 
pénzeszközökből 30 millió EUR-t ki kell 
vonni, és ezt az összeget az 56. cikkben 
említett, innovatív helyi együttműködési 
projektek számára odaítélhető díj 
finanszírozására kell fordítani.

törölve

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56 cikk törölve
A vidéki térségekben megvalósuló 

innovatív helyi együttműködésre odaítélt 
díj

Az 51. cikk (2) bekezdésében említett 
pénzeszközöket a legalább két, különböző 
tagállamokban található szereplő 
részvételével innovatív, helyi koncepciót 
megvalósító együttműködési projektek 
számára odaítélt díj finanszírozására kell 
fordítani.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57 cikk törölve
Pályázati felhívás

1. A Bizottság legkésőbb 2015-ben, majd 
azt követően évente pályázati felhívást tesz 
közzé az 56. cikkben említett díj odaítélése 
céljából. Az utolsó pályázati felhívás 
közzétételére legkésőbb 2019-ben kerül 
sor.
2. A pályázati felhívás megjelöli a pályázat 
témáját, amelynek kapcsolódnia kell az 
uniós vidékfejlesztési prioritások 
valamelyikéhez. A témának ezenkívül 
alkalmasnak kell lennie a 
transznacionális szintű együttműködés 
keretében történő végrehajtásra.
3. A pályázati felhívásra helyi 
akciócsoportok és valamely konkrét 
projekt megvalósítása céljából 
együttműködő egyéni szereplők egyaránt 
jelentkezhetnek.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58 cikk törölve
Kiválasztási eljárás

1. A díjra pályázók pályázataikat 
valamennyi tagállamban a nemzeti vidéki 
hálózatnak nyújtják be, amelynek feladata 
a pályázatok előzetes elbírálása.
2. A nemzeti vidéki hálózatok tagjaik 
közül független szakértőkből álló előzsűrit 
jelölnek ki a pályázatok előzetes elbírálása 
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érdekében. A pályázatok előzetes 
elbírálása a pályázati felhívásban 
meghatározott kizárási, kiválasztási és 
odaítélési kritériumok alapján történik. Az 
egyes nemzeti vidéki hálózatok legfeljebb 
10 pályázatot választanak ki, és 
továbbítják őket a Bizottságnak.
3. A Bizottság felelős az ötven nyertes 
projektnek a tagállamokban előzetesen 
kiválasztott pályázatok közül történő 
kiválasztásáért. A Bizottság független 
szakértőkből álló ad hoc irányítócsoportot 
hoz létre. Az irányítócsoport a pályázati 
felhívásban meghatározott kizárási, 
kiválasztási és odaítélési kritériumok 
alapján készíti elő a nyertes pályázatok 
kiválasztását.
4. A Bizottság végrehajtási aktus útján 
határoz azon projektek jegyzékéről, 
amelyek számára a díjat végrehajtási 
aktus útján odaítéli.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

59 cikk törölve
Pénzdíj – feltételek és kifizetés

1. Ahhoz, hogy a projektek számára 
folyósítani lehessen a pénzdíjat, a 
befejezésükhöz szükséges idő nem 
haladhatja meg a díj odaítéléséről szóló 
végrehajtási aktus elfogadásának 
időpontjától számított két évet. A 
pályázatban meg kell határozni a projekt 
megvalósításának időtartamát.
2. A pénzdíj folyósítására egyösszegű 
kifizetés formájában kerül sor. A kifizetés 
összegét a Bizottság határozza meg 
végrehajtási aktusok útján, a pályázati 
felhívásban meghatározott 
kritériumoknak megfelelően és a projekt 
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megvalósításának a pályázatban 
feltüntetett becsült költségét is figyelembe 
véve. A pénzdíj projektenkénti maximális 
összege nem haladhatja meg a 
100 000 eurót.
3. A tagállamok a pénzdíjat annak 
ellenőrzését követően fizetik ki a nyertes 
pályázóknak, hogy a projekt 
megvalósítása befejeződött. A kapcsolódó 
kiadásokat az Unió a(z) HR/2012/EU 
rendelet IV. címe II. fejezetének 4. 
szakaszában foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően téríti meg a tagállamoknak. 
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
pénzdíj összegét vagy annak egy részét 
már a projekt befejezésének ellenőrzését 
megelőzően kifizetik a nyertes 
pályázóknak, de ebben az esetben ők 
viselik a felelősséget a kiadásokért 
mindaddig, amíg a projekt befejezésének 
ellenőrzése meg nem történik.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60 cikk törölve
Az eljárásokra, az ütemezésre és az 

irányítócsoport létrehozására vonatkozó 
szabályok

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megállapítja a projektek kiválasztásához 
kapcsolódó eljárásra és határidőkre 
vonatkozó részletes rendelkezéseket, 
valamint az 58. cikk (3) bekezdésében 
említett, független szakértőkből álló 
irányítócsoport létrehozására vonatkozó 
szabályokat. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat a 91. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.
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