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RÖVID INDOKLÁS

A vidékfejlesztés fontos szerepet játszik az Európai Unió régióinak fenntartható fejlődésében. 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)1 nemcsak a közös 
agrárpolitikához, hanem az Európai Uniónak a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítésére vonatkozó céljához is szorosan kötődik, amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke rögzít. A Bizottság ezért a jövőbeli többéves pénzügyi 
tervezésre vonatkozóan javaslatot terjesztett elő egy, az összes alapot, így az EMVA-t is 
magába foglaló közös stratégiai keret létrehozására (a továbbiakban: a közös stratégiai 
kerethez tartozó alapok). A keretrendelet által lefedett alapok együttes célja a fenntartható 
regionális fejlesztés és az Unió összehangolt általános fejlesztésének elősegítése. A közös 
stratégiai kerethez tartozó alapok közös keretének célja, hogy az összes ilyen alapból történő 
beruházás esetében közös célokat kövessenek. Ez úgy lehetséges, hogy az alapok egymáshoz 
kapcsolódnak, így erősítve a szinergiákat az eszközök felhasználása során, és így teremtve 
maximális hozzáadott értéket. Ezzel egyidejűleg azok a bürokratikus akadályok is 
csökkennek, amelyek következtében a helyi projekttámogatók nem tudnak egynél több alapot 
igénybe venni. A közös stratégiai kerethez tartozó alapok integrált felhasználása különösen a 
vidéki területek számára jelenthet előnyt. A különösen érintett csoportok, például a roma 
lakosság éppúgy támogatásban részesülhet, mint ahogy bizonyos régiók egyféle termeléstől 
való aránytalan függősége is felszámolható. Ennek előfeltétele az összes alap végrehajtási 
rendelkezéseinek és ellenőrzési feltételeinek átfogó harmonizációja. A közös keretrendelet 
ugyanakkor olyan általános elveket is tartalmaz, mint a partnerség és a többszintű 
kormányzás, a hatályos uniós és nemzeti jog betartása, a nemek közötti egyenjogúság 
előmozdítása, a megkülönböztetésmentesség, valamint a fenntartható fejlődés támogatása.

A minél nagyobb európai hozzáadott érték megteremtése érdekében a közös stratégiai 
kerethez tartozó alapokkal, az ERFA-val, a Kohéziós Alappal, az ESZA-val, az EMVA-val és 
az ETHA-val kapcsolatos fellépéseknek hozzá kell járulniuk az Unió intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre irányuló közös prioritásainak megvalósításához. Ezek a prioritások 
az Európa 2020 stratégia Európai Tanács által meghatározott kiemelt célkitűzésein és 
kezdeményezésein alapulnak.

A Bizottságnak azonban sok helyen nem sikerült ezeket a pontokat következetesen átültetnie 
az EMVA-rendeletbe. Az e jelentésben előterjesztett módosítások célja, hogy az alapok közös 
programozásának megkönnyítése érdekében közös nevezőt hozzon létre lényeges pontokkal 
kapcsolatban. Az előadó ugyanakkor meghatározónak tartja, hogy több alapból finanszírozott 
vagy közös operatív programokban az EMVA-t a közös stratégiai kerethez tartozó többi 
alappal együtt lehet felhasználni a különböző alapokban rejlő szinergiák erősítése érdekében, 
különösen helyi szinten. Az ehhez szükséges kapcsolódási pontokat nem az EMVA-rendelet, 
hanem az általános rendelet (CPR/2012) teremti meg. Az előadó a közös stratégiai kerethez 
tartozó többi alappal közös operatív programok lehetőségének megkönnyítése érdekében 
mégis módosította az EMVA-rendelet megfelelő cikkeit. Példának okáért javasolja, hogy az 
átmeneti régiók tagállamai az uniós társfinanszírozási arányt egy közös program keretében 
igazíthassák hozzá a közös stratégiai kerethez tartozó többi alap társfinanszírozási arányához.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (COM(2011)0627, 2011. október 19.).
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Az előadó támogatja a Bizottságnak a vidéki területek meghatározására irányuló tervét, 
amelynek célja, hogy e területek hangsúlyosabban kerüljenek az EMVA fókuszába. 
Sajnálatos lenne azonban, ha ezáltal elveszne a funkcionális területi megközelítés. Ha 
elszigetelten kezeljük a vidéki területeket, akkor nem sikerülhet előmozdítanunk fenntartható 
fejlődésüket. Ha viszont támogatjuk a város és a vidék, valamint a régiók közötti gazdasági és 
kulturális kapcsolatokat, abból a vidéki területek profitálni tudnak. Tehát a vidéki területek 
meghatározásakor a funkcionális területeket is figyelembe kell venni, mivel csak így 
biztosítható a helyi fejlesztési stratégiák sikere.

A LEADER-módszernek köszönhetően a KSK-alapok közös stratégiai kerete a 
vidékfejlesztés terén már több mint 20 éves pozitív tapasztalatra támaszkodhat. A LEADER-
módszer keretében az érintett lakosság részt tud venni saját lakókörnyezetének fenntartható 
fejlesztésében. A LEADER-módszer világszerte a vidéki területek fellendítésének 
legsikeresebb formája, amely a vidéki területek sokféleségnek figyelembevételével mozdítja 
elő e területek társadalmi-gazdasági fejlesztését. Az úgynevezett alulról felfelé építkező 
megközelítés az egyes régiók hátrányos helyzetének felszámolása céljából kiaknázza a helyi 
lakosság legjobb megoldásokra vonatkozó tudását, és eddig felfedezetlen fejlesztési 
potenciálokat, illetve új foglalkoztatási lehetőségeket fed fel. A módszer szerint ezzel 
párhuzamosan a felelősséget is a helyi lakosságnak kell vállalnia a fejlesztésért. A 
horizontális és vertikális partnerségnek ez a kombinációja megmutatta, hogy a helyi szinten 
kidolgozott intézkedések egymáshoz kapcsolódnak, és így ezekkel óriási fejlődést lehet elérni 
a vidéki területeken a munkahelyteremtés terén. A lakosság aktív részvétele saját 
lakókörnyezetének fejlesztésében erősíti a lakosság azonosulását ezzel a környezettel, így 
megelőzi az elvándorlást. Ez pedig ellene hathat a negatív demográfiai tendenciáknak. Végső 
soron a helyi lakosság ennek a módszernek köszönhetően az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához is aktívan hozzájárul. Az előadó véleményében ezért 
központi javaslat, hogy nagyobb teret kell biztosítani a vidékfejlesztésben a LEADER-
módszer számára, különösen a területi vonatkozásokkal, vagyis az EMVA-rendelet 3., 4., 5. 
és 6. uniós prioritásával kapcsolatban. A LEADER-módszer a legnépszerűbb helyi szintű 
uniós eszköz. Jelentős mértékben hozzájárul az Unió láthatóságához az uniós polgárok 
körében.

Ahogy a régiók előtt álló jövőbeli kihívásokról szóló „Régiók 2020-ban“ című 
munkadokumentumában1 a Bizottság részletesen leírja és alátámasztja, az éghajlatváltozás 
óriási mértékű terhelést jelenthet a régiók gazdasági, társadalmi és ökológiai rendszerei 
számára. Példának okáért azokban a régiókban, ahol magas az aszály kockázata, a korlátozott 
vízkészletek megfelelő felhasználásával kapcsolatos, potenciális konfliktusok rajzolódnak ki. 
Emelkedik azon területek száma, ahol potenciális árvízveszély áll fenn, valamint a part menti 
erózió és tűzvész által sújtott területek száma is nő. Ez a jelenség különösen súlyosan érinti a 
mezőgazdaságot és a vidéki turizmust, mivel ezek az ágazatok az ökoszisztéma-
szolgáltatásoktól és a természetes erőforrásoktól függenek. Ugyanakkor a vidéki területeken 
éppen ezek az ágazatok adják a legtöbb munkahelyet. Az említett jelenségek akár egyes 
vidéki területek lakhatóságát is veszélyeztethetik. A mezőgazdaságban a gazdálkodási 
módszereknek, valamint az éghajlatvédelemnek és az erőforrások védelmének ezért területi 
vetülete is van. E módszerek jelentős mértékben hozzájárulnak a vidéki jellegű 

                                               
1 SEC(2008)2868, 2008.11.14.
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lakókörnyezetek megőrzéséhez és az ezeken a területeken élő lakosság jólétéhez. Az előadó 
módosításaiban ez a szempont is tükröződik. Így ez előadó figyelembe veszi a vidéki területek 
fejlesztési stratégiáinak összetettségét.

Végeredményben az a cél, hogy az Unió korlátozott mértékű finanszírozási forrásait 
optimálisan és hatékonyan használják fel a vidéki területek fenntartható fejlesztése érdekében, 
így biztosítva az ott élő lakosság jólétének növelését. A jólét mértékét azonban nem csak a 
GDP-vel lehet mérni. Ahogy azt „A GDP-n innen és túl” című bizottsági dokumentum 
megállapítja1, a GDP sem a környezeti fenntarthatóságról, sem a társadalmi integrációról nem 
ad tájékoztatást. A fejlődés integrált és részvételen alapuló megközelítése azonban valódi 
jólétet teremthet a vidéki területeken.

MÓDOSÍTÁS

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a fenntartható fejlődés 

                                               
1 COM (2009)0433.
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támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

támogatása a vidéki térségekben, beleértve 
a város és vidék közötti kapcsolatokat és a 
több régiót átfogó együttműködést.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak, figyelembe 
véve a város és vidék közötti kapcsolatokat 
és a több régiót átfogó együttműködést is. 
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mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

A tematikus alprogramoknak többek között 
a fiatal mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a 
mezőgazdaságban tevékenykedő nőket, a 
hegyvidéki területeket és a rövid ellátási 
láncok kialakítását kell megcélozniuk. 
Ezenkívül tematikus alprogramok révén 
lehetőséget kell teremteni a vidéki térségek 
fejlődésére jelentős hatást gyakorló 
mezőgazdasági ágazatok szerkezetének 
átalakítására is. Az ilyen tematikus 
alprogramok keretében végrehajtott 
beavatkozások hatékonyságának fokozása 
érdekében indokolt engedélyezni a 
tagállamok számára, hogy bizonyos, az 
alprogramok hatálya alá tartozó műveletek 
esetében magasabb támogatási mértéket 
írjanak elő.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján. 
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg. 
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján. 
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg, 
hanem az egész életen át tartó tanulás 
rendszerének keretében is, amelyet hozzá 
kell igazítani a vidéki szereplők 
igényeihez. Ezért helyénvaló támogatást 
nyújtani workshopok szervezéséhez, 
személyre szabott tanácsadáshoz, 



PE492.639v02-00 8/42 AD\913615HU.doc

HU

mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is. 
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

demonstrációs tevékenységekhez, 
tájékoztatási tevékenységekhez, a 
tapasztalatcserét szolgáló regionális 
platformokhoz, valamint a mezőgazdasági 
üzemekben megvalósítandó, rövid 
időtartamra szóló csere- és látogatási 
programokhoz is. Az így megszerzett 
tudásnak és információknak köszönhetően 
a mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, a vidékfejlesztési 
társulások és hálózatok, az 
élelmiszeriparban dolgozók és a vidéki 
mikro- és kisvállalkozások bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is. 
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel, 
valamint támogatni kell a valamennyi 
népességcsoport igényeihez szabott 
szolgáltatásokra irányuló, állami, illetve 
köz- és magánszféra közötti 
partnerségeket.

Indokolás

Az egész életen át tartó tanulás rendszere révén ebbe az ágazatba be lehet vonni olyan 
munkanélkülieket, akik korábban más ágazatban tevékenykedtek.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új tevékenységi ágak, a 
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mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

mezőgazdasághoz és az erdészethez 
kapcsolódó új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások, a szociális 
mezőgazdaságba történő új beruházások 
és az idegenforgalmi tevékenységekbe 
való új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, valamint előmozdítja a 
vállalkozási kedvet a nők körében, 
ideértve a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes, a mezőgazdasághoz és az 
erdészethez kapcsolódó kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
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vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Indokolás

A beruházási intézkedéseknek a mezőgazdasági üzemek idegenforgalmi célú bővítése (tanyasi 
vendéglátás) és szociális jellegű bővítése („zöld gondozás“) előtt is nyitva kell állniuk.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kkv-k alkotják az uniós vidéki 
gazdaság gerincét. A mezőgazdasági 
üzemek és a nem mezőgazdasági 
vállalkozások fejlesztésének a 
foglalkoztatás előmozdítására és minőségi 
munkahelyek vidéki térségekben való 
teremtésére, a már meglévő munkahelyek 
megőrzésére, a foglalkoztatás terén 
jelentkező szezonális ingadozások 
mérséklésére, a mezőgazdaságon és a 
mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó 
iparágakon kívüli nem mezőgazdasági 
ágazatok fejlesztésére kell irányulnia, 
miközben erősítenie kell az üzleti 
integrációt és a helyi ágazatközi 
kapcsolatokat. Ösztönözni kell a 
mezőgazdaság, a vidéki térségekben 
folytatott fenntartható és felelősségteljes 
idegenforgalmi tevékenységek 
előmozdításán alapuló vidéki turizmus, 
valamint a természeti és a kulturális 
örökség területét egyidejűleg felölelő 
projekteket, továbbá a megújuló 
energiaforrások terén végrehajtandó 
beruházásokat.

(22) A kkv-k alkotják az uniós vidéki 
fenntartható gazdaság gerincét. A 
mezőgazdasági üzemek és a nem 
mezőgazdasági vállalkozások 
fejlesztésének a foglalkoztatás 
előmozdítására és – különösen a fiatalok 
számára – minőségi munkahelyek vidéki 
térségekben való teremtésére, a már 
meglévő munkahelyek megőrzésére, a 
foglalkoztatás terén jelentkező szezonális 
ingadozások mérséklésére, a 
mezőgazdaságon és a mezőgazdasági és 
élelmiszer-feldolgozó iparágakon kívüli 
nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztésére 
kell irányulnia, miközben a fenntartható 
regionális fejlesztéssel összhangban
erősítenie kell az üzleti integrációt és a 
helyi ágazatközi kapcsolatokat. Ösztönözni 
kell a mezőgazdaság, a vidéki térségekben 
folytatott fenntartható és felelősségteljes 
idegenforgalmi tevékenységek 
előmozdításán alapuló vidéki turizmus, 
valamint a természeti és a kulturális 
örökség területét egyidejűleg felölelő 
projekteket, továbbá a megújuló 
energiaforrások terén végrehajtandó 
beruházásokat. A vidéki térségek 
fenntartható fejlődését a város és vidék 
közötti kapcsolatok és a több régiót átfogó 
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együttműködések támogatásával kell 
erősíteni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. 
Következésképpen indokolt támogatást 
biztosítani azokhoz a műveletekhez, 
amelyek e cél megvalósítását szolgálják, 
ideértve az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése olyan intézkedések, 
amelyek nélkül nem lehet kiaknázni a 
vidéki térségek növekedési potenciálját és 
a fenntarthatóságuk előmozdítása 
tekintetében bennük rejlő lehetőségeket. A 
vidéki térségek fenntartható fejlődését a 
város és vidék közötti kapcsolatok és a 
több régiót átfogó együttműködések 
támogatásával kell erősíteni.
Következésképpen indokolt támogatást 
biztosítani azokhoz a műveletekhez, 
amelyek e cél megvalósítását szolgálják, 
ideértve az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. Elsőbbséget 
kell kapniuk a közösség által irányított 
helyi fejlesztési kezdeményezéseknek. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
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megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlat-politikai
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia.
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések 
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem 
minősülnek hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területnek.

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
olyan kritériumokon kell alapulnia, 
amelyek figyelembe veszik, hogy milyen 
különleges adottságokkal és fejlesztési 
célkitűzésekkel rendelkeznek a területek, 
és amelyeket az említett területeket 
eredendően sújtó természeti hátrányok 
nagyságrendjéhez, az adott terület 
üzemeiben folyó termelés típusához 
és/vagy az üzemek gazdasági 
szerkezetéhez igazítanak.

Indokolás

A hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken gazdálkodó termelőknek nyújtott 
támogatás hatékonyabb elosztásáról szóló bizottsági közlemény (COM(2009)0161) 
eredménye nem kielégítő. Figyelembe kell venni a tagállamok egyedi adottságait. Elegendő 
differenciálási lehetőséget kell biztosítani, figyelembe véve a mezőgazdasági üzemek típusát.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
céljainak megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében indokolt létrehozni 
egy európai innovációs partnerségi 
hálózatot azoknak az operatív 
csoportoknak, tanácsadási 
szolgáltatásoknak és kutatóknak a 
hálózatba szervezése céljából, amelyek, 
illetve akik részt vesznek a mezőgazdasági 
innovációt célzó tevékenységek 
végrehajtásában. Ehhez az uniós szintű 
technikai segítségnyújtás keretében 
finanszírozást kell biztosítani.

(47) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
céljainak megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében indokolt létrehozni 
egy európai innovációs partnerségi 
hálózatot azoknak az operatív 
csoportoknak, tanácsadási 
szolgáltatásoknak, nem kormányzati 
szervezeteknek és kutatóknak a hálózatba 
szervezése céljából, amelyek, illetve akik 
részt vesznek a mezőgazdasági innovációt 
célzó tevékenységek végrehajtásában. 
Ehhez az uniós szintű technikai 
segítségnyújtás keretében finanszírozást 
kell biztosítani.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
összefüggésében az innovatív projektek 
végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, 
kutatókból, tanácsadókból, 
vállalkozásokból és a mezőgazdasági 
ágazaton belüli innováció által érintett 
egyéb szereplőkből álló operatív 
csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, 
hogy az ilyen projektek eredményei az 
ágazat egészének hasznára váljanak, az 
eredményeket széles körben ismertetni 
kell.

(52) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
összefüggésében az innovatív projektek 
végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, 
kutatókból, tanácsadókból, 
vállalkozásokból és a mezőgazdasági 
ágazaton belüli innováció által érintett 
egyéb szereplőkből álló operatív 
csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, 
hogy az ilyen projektek eredményei az 
ágazat egészének hasznára váljanak, 
ösztönözni kell az eredmények terjesztését, 
és különböző forrásokból – a technikai 
segítségnyújtást is ideértve – finanszírozni 
kell a terjesztésre irányuló intézkedéseket.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A program nyomon követéséért az 
irányító hatóságnak és az e célra 
létrehozott monitoringbizottságnak 
közösen kell felelnie. Indokolt a
monitoringbizottság feladatává tenni, hogy 
nyomon kövesse a program 
végrehajtásának a hatékonyságát. E 
célból meg kell határozni a bizottság 
felelősségi körét.

(61) A program nyomon követéséért az 
irányító hatóságnak és az e célra 
létrehozott monitoringbizottságnak 
közösen kell felelnie. A
monitoringbizottság összetételét, feladatait 
és felelősségi köreit a 41–43. cikkel és a 
CPR-rendelet 5. cikkével összhangban 
kell meghatározni. A vidékfejlesztési 
programokhoz és az ugyanazon a 
területen folyó, a közös stratégiai kerethez 
tartozó többi alap alá eső programokhoz 
közös monitoringbizottság hozható létre.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kijelöli a vidékfejlesztési politika 
stratégiai keretét;

c) kijelöli a vidékfejlesztési politika 
stratégiai keretét, beleértve a város és 
vidék közötti kapcsolatokat és a több 
régiót átfogó együttműködést;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) megállapítja az EMVA és a többi uniós 
eszköz közötti koordinációt biztosító 
szabályokat.

f) megállapítja az EMVA, a közös 
stratégiai kerethez tartozó valamennyi 
alap és a többi uniós eszköz közötti 
koordinációt és összhangot biztosító 
szabályokat.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „intézkedés”: egy vagy több uniós 
vidékfejlesztési prioritás végrehajtásához 
hozzájáruló műveletek sorozata;

c) „intézkedés”: egy vagy több uniós 
vidékfejlesztési prioritás végrehajtásához 
hozzájáruló műveletek sorozata, beleértve 
a város és vidék közötti kapcsolatokat és a 
több régiót átfogó együttműködést;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „művelet”: az érintett vidékfejlesztési 
program vonatkozásában meghatározott 
kritériumok szerint kiválasztott és egy vagy 
több kedvezményezett által végrehajtott 
projekt, projektcsoport, szerződés, 
megállapodás vagy egyéb fellépés, amely 
lehetővé teszi egy vagy több uniós 
vidékfejlesztési prioritás megvalósítását;

d) „művelet”: az érintett vidékfejlesztési 
program vonatkozásában meghatározott 
kritériumok szerint kiválasztott és egy vagy 
több kedvezményezett által végrehajtott 
projekt, projektcsoport, szerződés, 
megállapodás vagy egyéb fellépés, amely 
lehetővé teszi egy vagy több uniós 
vidékfejlesztési prioritás megvalósítását, 
beleértve a közös stratégiai kerethez 
tartozó különböző alapokból igényelhető 
támogatások – többek között az ERFA és 
az ESZA által társfinanszírozott 
programok egyetlen prioritási tengelyén 
belüli – kombinálásának lehetőségét a 
CPR-rendelet 87. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban;
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések teljesítése és a helyi 
szükségletek kielégítése céljából megfelelő 
szinten, partnerség keretében végrehajtott 
műveletek összefüggő sorozata, amely 
hozzájárul az uniós vidékfejlesztési 
prioritások megvalósításához;

g) „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések teljesítése és a helyi 
szükségletek kielégítése céljából 
meghatározott szubregionális területi 
szinteken megvalósuló partnerség 
keretében végrehajtott műveletek 
összefüggő sorozata, amely hozzájárul az 
uniós fenntartható vidékfejlesztési 
prioritások megvalósításához, beleértve a 
város és vidék közötti kapcsolatokat és a 
több régiót átfogó együttműködést;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

t) „rövid élelmiszer-ellátási lánc”: az 
együttműködés, a helyi gazdasági 
fejlesztés, valamint a termelők és a 
fogyasztók közötti szoros földrajzi és 
társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, 
korlátozott számú termelő, lehetőleg 
mezőgazdasági kistermelő által alkotott 
ellátási lánc;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 

Az EMVA-nak egy európai 
vidékfejlesztési stratégia részeként hozzá 
kell járulnia az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához azáltal, hogy a közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: a KAP) 
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politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 
váljon.

egyéb eszközeit kiegészítve, illetve a 
kohéziós politikával és a közös halászati 
politikával összehangoltan és azokat 
kiegészítve Unió-szerte előmozdítja a 
fenntartható vidékfejlesztést és a vidéki 
térségeken belüli gazdasági növekedést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági, élelmiszeripari és 
erdészeti ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint versenyképesebbé, 
termelékenyebbé és innovatívabbá váljon.

Indokolás

Az EMVA célkitűzéseinek összhangban kell állniuk az Európa 2020 stratégia növekedési 
célkitűzéseivel, ezért meg kell említeni a mezőgazdasági üzemek és az erdőgazdaságok 
versenyképességét. A Régiók Bizottsága véleményében foglalt 29. számú módosítás 
hangsúlyozza a valódi európai szintű vidékfejlesztési stratégia szükségességét. A stratégiának 
a kohéziós politika és a közös halászati politika keretében nyújtott támogatással 
összehangoltan és azokat kiegészítve kell működnie.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a vidéki térségekben végrehajtott 
kiegyensúlyozott területfejlesztés.

(3) a vidéki gazdaságokban és 
közösségekben végrehajtott 
kiegyensúlyozott területfejlesztés, 
beleértve a város és vidék közötti 
kapcsolatokat és a több régiót átfogó 
együttműködést.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
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növekedésre irányuló Európa 2020 
stratégia megvalósításához hozzájáruló 
vidékfejlesztési célkitűzések teljesítésére a 
következő hat, a közös stratégiai keret 
tematikus célkitűzéseinek megfeleltethető 
uniós vidékfejlesztési prioritás keretében 
kerül sor:

növekedésre irányuló Európa 2020 
stratégia megvalósításához hozzájáruló 
vidékfejlesztési célkitűzések teljesítésére a 
következő hat, a közös stratégiai keret 
tematikus célkitűzéseinek megfeleltethető 
uniós vidékfejlesztési prioritás és ezek 
beruházási prioritásai keretében kerül sor:

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szerkezetátalakítás megkönnyítése a 
jelentős strukturális problémákkal küzdő
mezőgazdasági üzemekben, nevezetesen a 
csekély piaci jelenléttel rendelkező 
üzemekben, bizonyos ágazatokban 
működő piacorientált üzemekben és azon 
üzemekben, amelyek esetében a 
mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikálására van szükség;

a) a szerkezetátalakítás, a korszerűsítés és 
a mezőgazdasági diverzifikáció 
megkönnyítése a mezőgazdasági 
üzemekben;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a generációs megújulás előmozdítása a 
mezőgazdasági ágazatban.

b) a generációs megújulás és új szereplők 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
programokba való belépésének
előmozdítása.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdasági üzemekben b) a mezőgazdasági üzemekben 



AD\913615HU.doc 19/42 PE492.639v02-00

HU

megvalósuló kockázatkezelés támogatása; óvintézkedések révén megvalósuló 
kockázatkezelés támogatása;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biológiai sokféleségnek többek között 
a Natura 2000 területeken és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodás 
tekintetében történő helyreállítása és
megőrzése, valamint az európai tájak 
állapotának helyreállítása és megőrzése;

a) a biológiai sokféleségnek és a 
gazdaságok genetikai sokféleségének,
többek között a Natura 2000 területeken és 
a jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás tekintetében történő 
helyreállítása, megőrzése és fenntartható 
kiaknázása, valamint az európai tájak 
állapotának helyreállítása és megőrzése;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a talajgazdálkodás javítása; c) a talajszerkezetnek, a talaj erózióval és 
szélsőséges időjárási viszonyokkal 
szembeni ellenálló képességének, a talaj 
termékenységének javítása és a 
talajgazdálkodás javítása;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) az erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása, valamint az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság 
irányába történő elmozdulás támogatása a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 

(5) a mezőgazdasági források 
energiatakarékos és erőforrás-hatékony 
használatának előmozdítása, valamint az 
éghajlattal összeegyeztethető, 
energiatakarékos és az éghajlatváltozás 
hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság 
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erdészeti ágazatban, különös tekintettel a 
következő területekre:

irányába történő elmozdulás támogatása a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, különös tekintettel a 
következő területekre:

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás 
hatékonyságának fokozása;

a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás 
hatékonyságának és a víztakarékosságnak 
a fokozása;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-
feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 
hatékonyságának fokozása;

b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-
feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 
hatékonyságának és az 
energiamegtakarításoknak a fokozása;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a megújuló energiaforrások, a 
melléktermékek, a hulladékok, a 
maradékok és más, nem élelmiszer jellegű 
nyersanyagok biogazdasági célokra történő 
szállításának és felhasználásának 
megkönnyítése;

c) a megújuló energiaforrások, a 
melléktermékek, a hulladékok, a 
maradékok és más, nem élelmiszer jellegű 
nyersanyagok biogazdasági célokra történő 
helyi szállításának és felhasználásának 
megkönnyítése;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új
kisvállalkozások alapításához és a
munkahelyteremtéshez;

a) a meglévő mikro- és kisvállalkozások 
gazdasági diverzifikálásának, valamint az 
új – különösen a nők és a fiatalok által 
indított – mikro- és kisvállalkozások
alapításának és a munkahelyteremtésnek 
az ösztönzése;

Indokolás

A Régiók Bizottságának 32. módosítása.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki 
térségekben;

b) a fenntartható helyi fejlesztés 
előmozdítása a vidéki térségekben;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EMVA-ból nyújtott 
támogatásoknak összhangban kell állniuk 
a közös stratégiai kerethez tartozó többi 
alap által finanszírozott tevékenységekkel.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok vidékfejlesztési (1) A tagállamok vidékfejlesztési 
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programjaikba olyan, az uniós 
vidékfejlesztési prioritások 
megvalósításához hozzájáruló tematikus 
alprogramokat is belefoglalhatnak, 
amelyek célja, hogy konkrétan 
meghatározott igényeket elégítsenek ki, 
különösen a következők vonatkozásában:

programjaikba olyan, az uniós 
vidékfejlesztési prioritások 
megvalósításához hozzájáruló tematikus 
alprogramokat is belefoglalhatnak, 
amelyek figyelembe veszik a város és 
vidék közötti kapcsolatokat és a több 
régiót átfogó együttműködést, és amelyek 
célja, hogy konkrétan meghatározott 
igényeket elégítsenek ki, különösen a 
következők vonatkozásában:

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 33. cikk (2) bekezdésében említett 
hegyvidéki területek;

c) a 33. cikk (2) bekezdésében említett 
hegyvidéki területek és a 33. cikk (4) 
bekezdése szerint jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező területek;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a program 2001/42/EK irányelvvel 
összhangban végrehajtott stratégiai 
környezeti vizsgálatának eredményei;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a helyi fejlesztés vonatkozásában a helyi 
fejlesztési stratégiák, a 36. cikkben említett 
együttműködési intézkedés, a vidéki 
térségekben az alapvető szolgáltatások 
biztosítása és a falvak megújulásának 

f) a helyi fejlesztés vonatkozásában a helyi 
fejlesztési stratégiák, a 36. cikkben említett 
együttműködési intézkedés, a vidéki 
térségekben az alapvető szolgáltatások 
biztosítása és a falvak megújulásának 
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elősegítése érdekében végrehajtandó, a 21. 
cikkben említett intézkedés, valamint a 
vidéki térségekben folytatott nem 
mezőgazdasági tevékenységeknek a 
mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások 
vidéki térségekben történő fejlesztését 
célzó, a 20. cikkben említett intézkedés 
keretében történő támogatása közötti 
koordinációt szolgáló mechanizmusok 
pontos leírása;

elősegítése érdekében végrehajtandó, a 21. 
cikkben említett intézkedés, beleértve a 
város és vidék közötti kapcsolatokat és a 
több régiót átfogó együttműködést,
valamint a vidéki térségekben folytatott 
nem mezőgazdasági tevékenységeknek a 
mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások 
vidéki térségekben történő fejlesztését 
célzó, a 20. cikkben említett intézkedés 
keretében történő támogatása közötti 
koordinációt szolgáló mechanizmusok 
pontos leírása;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a monitoring- és az értékelési 
követelményekhez kapcsolódó igények
elemzése és a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 
49. cikkében említett értékelési terv. A 
tagállamok gondoskodnak az azonosított 
igények kielégítéséhez szükséges 
erőforrásokról és kapacitásépítő 
tevékenységekről;

törölve

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a közös agrárpolitika egyéb eszközei 
által, a kohéziós politikán keresztül, illetve 
az ETHA által finanszírozott 
intézkedéseket kiegészítő jellegre 
vonatkozó információk;

m) a közös agrárpolitika egyéb eszközei 
által finanszírozott intézkedéseket 
kiegészítő jellegre vonatkozó információk, 
továbbá a közös stratégiai kerethez tartozó 
egyéb alapokból támogatott 
intézkedésekkel való összehangolást 
biztosító mechanizmusokra vonatkozó 
információk;
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
Article 9 – paragraph 1 – point o, p

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 5. 
cikkében említett partnerek kijelölése és a 
partnerekkel folytatott konzultáció 
eredményei;

o) a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 5. 
cikkében említett partnerek kijelölése, a 
partnereknek a program előkészítésébe, 
végrehajtásába, monitoringjába és 
értékelésébe történő bevonása céljából a 
CPR-rendelet 5. cikkében meghatározott 
európai magatartási kódexszel 
összhangban végrehajtott intézkedések és 
a partnerekkel folytatott konzultáció 
eredményei, adott esetben a nemzeti vidéki 
hálózat cselekvési tervének és 
szerkezetének az 55. cikk (3) bekezdésében 
említett főbb elemei, valamint a hálózat 
irányítására vonatkozó azon rendelkezések, 
amelyek éves cselekvési terveinek alapját 
hivatottak képezni.

p) adott esetben a nemzeti vidéki hálózat 
cselekvési tervének és szerkezetének az 55. 
cikk (3) bekezdésében említett főbb 
elemei, valamint a hálózat irányítására 
vonatkozó azon rendelkezések, amelyek 
éves cselekvési terveinek alapját hivatottak 
képezni.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek Tudásátadás, a fenntartható gyakorlatok 
cseréje és tájékoztatási tevékenységek

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás nem terjed ki az olyan oktatási 
vagy képzési tanfolyamokra, amelyek a 
rendes középfokú vagy magasabb szintű 
oktatási programok vagy rendszerek részét 
képezik.

Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás nem terjed ki az olyan oktatási 
vagy képzési tanfolyamokra, amelyek a 
rendes középfokú vagy magasabb szintű 
oktatási programok vagy rendszerek részét 
képezik, ugyanakkor kiterjedhet az egész 
életen át tartó tanulás rendszerének 
keretében és az átképzések keretében 
szervezett képzésekre, figyelembe véve a 
vidéki szereplők szükségleteit.

Indokolás

Az egész életen át tartó tanulás rendszere lehetővé teszi az átképzéseket és új tevékenységek 
megkezdését.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudásátadási és tájékoztatási 
szolgáltatásokat nyújtó szervek 
rendelkeznek a feladatuk ellátásához 
szükséges megfelelő kapacitásokkal a 
személyzet képesítése és a rendszeres 
képzés vonatkozásában.

A tudásátadási és tájékoztatási 
szolgáltatásokat nyújtó szervek és 
hálózatok rendelkeznek a feladatuk 
ellátásához szükséges megfelelő 
kapacitásokkal a személyzet képesítése és a 
rendszeres képzés vonatkozásában.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ezen intézkedés keretében 
támogatható költségek a tudásátadásra 
vagy a tájékoztatásra irányuló tevékenység 
megszervezésének és lebonyolításának 
költségei. A demonstrációs projektek 
esetében a támogatás a kapcsolódó 

(4) Az ezen intézkedés keretében 
támogatható költségek a tudáscserére és 
tudásátadásra vagy a tájékoztatásra 
irányuló tevékenység megszervezésének és 
lebonyolításának költségei. A 
demonstrációs projektek esetében a 
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beruházási költségek fedezésére is 
kiterjedhet. A résztvevők utazási és 
szállásköltségei, napidíja, valamint a 
mezőgazdasági termelők helyettesítésének 
költségei szintén támogathatók.

támogatás a kapcsolódó beruházási 
költségek fedezésére is kiterjedhet. A 
résztvevők utazási és szállásköltségei, 
napidíja, valamint a mezőgazdasági 
termelők helyettesítésének költségei 
szintén támogathatók.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont –2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– rövid és helyi élelmiszer-ellátási láncok, 
vagy

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) hozzájárulnak a növekedés 
előmozdításához, a termelési láncon belüli 
munkahelyek biztosításához, valamint a 
mezőgazdasági üzemek – például 
turizmussal vagy szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos – új 
tevékenységi ágainak fejlesztéséhez;

Indokolás

A beruházási intézkedéseknek a mezőgazdasági üzemek idegenforgalmi célú bővítése (tanyasi 
vendéglátás) és szociális jellegű bővítése („zöld gondozás“) előtt is nyitva kell állniuk.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nyugdíjba vonulási kifizetések azon 
mezőgazdasági termelők részére, akik 
mezőgazdasági üzemüket véglegesen 
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átadják egy másik mezőgazdasági 
termelőnek.

Indokolás

A korengedményes nyugdíjazás jelenlegi rendszerét fenn kell tartani.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja 
szerinti támogatás azon mezőgazdasági 
termelőknek, illetve a mezőgazdasági 
háztartás azon tagjainak ítélhető oda, akik 
tevékenységi körüket nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel bővítik; a szóban forgó 
támogatásban részesülhetnek ezenkívül a 
vidéki térségekben működő nem 
mezőgazdasági mikro-, kis- és 
középvállalkozások is.

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja 
szerinti támogatás azon mezőgazdasági 
termelőknek, illetve a mezőgazdasági 
háztartás azon tagjainak ítélhető oda, akik 
tevékenységi körüket nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel bővítik; a szóban forgó 
támogatásban részesülhetnek ezenkívül a 
vidéki térségek egyéb lakói és a vidéki 
térségekben működő nem mezőgazdasági 
mikro-, kis- és középvállalkozások is.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás a vidéki térségekben működő 
nem mezőgazdasági mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint 
mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági háztartások tagjainak 
ítélhető oda.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás a vidéki térségekben működő 
nem mezőgazdasági mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint 
mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági háztartások tagjainak, 
illetve a vidéki térségek egyéb lakóinak
ítélhető oda.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) beruházások a kisméretű infrastruktúra 
valamennyi típusának létrehozása, 
fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve a 
megújuló energiával kapcsolatos 
beruházásokat is;

b) beruházások a kisméretű infrastruktúra 
valamennyi típusának létrehozása, 
fejlesztése vagy bővítése terén, a város és 
vidék közötti kapcsolatok 
figyelembevételével, és beleértve az 
energiahatékonysági intézkedésekkel és a 
megújuló energiával kapcsolatos 
beruházásokat is;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 és 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás csak a programban szereplő 
tagállami meghatározás szerinti kisméretű 
infrastruktúrára vonatkozik. A 
vidékfejlesztési programokban azonban 
egyedi eltérések biztosíthatók e szabály 
alól a széles sávú infrastruktúrába és a 
megújuló energiába történő beruházások 
tekintetében. Ebben az esetben egyértelmű 
kritériumokat kell meghatározni az ezen 
intézkedés, illetve az egyéb uniós eszközök 
révén nyújtott támogatások egymást 
kiegészítő jellegének biztosítására.

(2) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás csak a programban szereplő 
tagállami meghatározás szerinti kisméretű 
infrastruktúrára vonatkozik. A 
vidékfejlesztési programokban azonban 
egyedi eltérések biztosíthatók e szabály 
alól a széles sávú infrastruktúrába és a 
decentralizált megújulóenergia-ellátásba
történő beruházások tekintetében. Ebben az 
esetben egyértelmű kritériumokat kell 
meghatározni az ezen intézkedés, illetve az 
egyéb uniós eszközök révén nyújtott 
támogatások egymást kiegészítő jellegének 
biztosítására.

(3) Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek 
a vidéki térségekben található települési 
önkormányzatok és az általuk nyújtott 
alapvető szolgáltatások fejlesztésére 
vonatkozó terveknek megfelelően kerülnek 
végrehajtásra (amennyiben léteznek ilyen 
tervek), és összhangban vannak a helyi 
fejlesztési stratégiával, amennyiben létezik 

Az (1) bekezdés alapján megvalósuló 
beruházások abban az esetben 
támogathatók, ha a kapcsolódó műveletek 
a vidéki térségekben található települési 
önkormányzatok és az általuk nyújtott 
alapvető szolgáltatások fejlesztésére 
vonatkozó terveknek megfelelően kerülnek 
végrehajtásra (amennyiben léteznek ilyen 
tervek), és összhangban vannak a helyi 
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ilyen. fejlesztési stratégiával.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
fenntartható mezőgazdasági hasznosítását.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági 
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak. Amennyiben az a 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági, 
illetve mezőgazdaságilag művelhető
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak, vagy akik, illetve 
amelyek beruházási intézkedéseket 
hajtottak végre az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás érdekében.
Amennyiben az a környezetvédelmi 
célkitűzések teljesítése szempontjából 
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részesülhetnek. kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben mezőgazdasági 
termelők csoportjai is részesülhetnek.

Indokolás

Ezen intézkedés célcsoportját elsősorban a mezőgazdasági termelők alkotják. A már létező 
programokat és intézkedéseket figyelembe kell venni.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Indokolás

Lehetővé kell tenni az összes agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedés 
kizöldítési követelményekként történő elismerését a közvetlen kifizetések keretében, a 
referenciaérték emelése nélkül.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %. 

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30%. Az EMVA-ból nyújtott támogatások 
a(z) DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alá tartozó intézkedéseket is 
érinthetnek.

Indokolás

A tanúsított agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedéseknek 
automatikusan teljesíteniük kell a kizöldítési követelményeket. Ezért az intézkedések 
összességét kizöldítésnek kell tekinteni, és mindkét pillér keretében támogathatóvá kell tenni.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani.

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani. A kifizetéseket kellően 
differenciálni kell, figyelembe véve:
– a régiót jellemző helyzetet és fejlesztési 
célkitűzéseket,
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– a gazdálkodási tevékenységet 
befolyásoló állandó jellegű természeti 
hátrányok súlyosságát,
– a termelés típusát és adott esetben a 
mezőgazdasági üzem gazdasági 
szerkezetét.

Indokolás

Az eltérő termelési módokat alkalmazó és eltérő termelési területeken működő mezőgazdasági 
üzemeknek különbözőek a gazdálkodás során felmerülő ráfordításaik és költségeik – ezeket 
figyelembe kell venni.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések az uniós mezőgazdaság, 
élelmiszerlánc és erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

a) együttműködésre irányuló 
megközelítések a mezőgazdasági termelők 
és a vidéki vállalkozások között, különös 
tekintettel a mezőgazdasági kistermelőkre 
és a mikro- és kisvállalkozásokra, 
valamint a helyi és regionális 
élelmiszerláncok és az erdészeti ágazat 
különböző szereplői, valamint egyéb olyan 
szereplők – többek között szakmaközi 
szervezetek – között, akik, illetve amelyek 
hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika 
célkitűzéseinek és prioritásainak 
megvalósításához;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a rövid ellátási láncok és a helyi piacok 
fejlesztésével kapcsolatos, helyi 
kontextusban végrehajtott promóciós 
tevékenységek;

e) a rövid ellátási láncok és a helyi piacok 
fejlesztésével kapcsolatos, helyi 
kontextusban végrehajtott tájékoztatási és
promóciós tevékenységek;
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a támogatás fedezheti az (1) 
bekezdésben említett minőségrendszerek 
alá tartozó termékekre vonatkozó 
tájékoztatási és promóciós 
tevékenységekből fakadó költségeket is.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a vidéki turizmussal kapcsolatos 
turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
és/vagy marketingje;

Indokolás

A vidéki turizmussal kapcsolatos kínálat fejlesztése és marketingje rendkívül fontos a vidéki 
területek számára, mivel ez a gazdasági ág sok régióban különösen összefonódik a 
mezőgazdasággal.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) szociális mezőgazdasági projektek 
kidolgozása (például „zöld gondozás”).

Indokolás

A szociális mezőgazdasággal kapcsolatos kínálat fejlesztése a „zöld gondozás“ uniós 
projektjének mintájára egyrészt fontos a vidéki területek számára, másrészt további gazdasági 
ágat jelent a mezőgazdaságban.
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A helyi akciócsoportok a(z) 
[CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkében 
említett feladatok mellett további, az 
irányító hatóság és/vagy a kifizető 
ügynökség által rájuk átruházott 
feladatokat is elláthatnak.

(1) A helyi akciócsoportok a(z) 
[CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkében 
említett feladatok mellett:

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) további, az irányító hatóság és/vagy a 
kifizető ügynökség által rájuk ruházott 
feladatokat is elláthatnak; vagy

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) önállóan vagy partnerekkel együtt, 
helyi fejlesztési stratégia keretében széles 
területi dimenziójú műveleteket – ún. 
ernyőprojekteket – is végrehajthatnak.

Indokolás

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
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administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyi akciócsoportok az illetékes 
kifizető ügynökségtől kérhetik előleg 
kifizetését, amennyiben erre a 
vidékfeljesztési program lehetőséget 
biztosít. Az előlegek összege nem 
haladhatja meg a működési és szervezési 
költségek fedezéséhez közpénzekből 
nyújtott támogatás 50 %-át.

(2) A helyi akciócsoportok az illetékes 
kifizető ügynökségtől kérhetik előleg 
kifizetését, amennyiben erre a 
vidékfejlesztési program lehetőséget 
biztosít. Az előlegek összege nem 
haladhatja meg a működési és szervezési 
költségek fedezéséhez közpénzekből 
nyújtott támogatás 80%-át.

Indokolás

Figyelembe véve a helyi akciócsoportok hitelhez jutással kapcsolatos súlyos problémáit, 
javasolt az előlegek összegének 80%-ra emelése.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a jobb egészségügyi ellátás, oktatás, 
kulturális tevékenységek és egyéb helyi 
közszolgáltatások tervezésében és 
végrehajtásában való helyi részvételt 
előmozdító fellépések;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a b) pontban említett előkészítő 
támogatás a támogatás 100%-ig terjedő 
mértékű előlegfizetés formájában is 
folyósítható, amennyiben a program 
tartalmazza ezt a lehetőséget.

Indokolás

Javasolt a szöveg e bekezdéssel történő kiegészítése az ernyőprojektek megvalósításához 
biztosítható, akár 100%-os előlegfizetést lehetővé tévő rendelkezések bevezetése érdekében. 
Ezek a projektek olyan partnereket vonnának be közvetlenül, akik pénzügyi korlátok miatt 
egyénileg nem folyamodnak támogatásért. „Ernyőprojektek” keretében a helyi 
akciócsoportok előzetesen is juttathatnának pénzügyi eszközöket a partnereiknek.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 51. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően európai innovációs partnerségi 
hálózat jön létre a 61. cikkben említett, a 
mezőgazdaság termelékenységével és 
fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
támogatása céljából. A hálózat lehetővé 
teszi az operatív csoportok, tanácsadási 
szolgáltatások és kutatók közötti 
hálózatépítést.

(1) Az 51. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően európai innovációs partnerségi 
hálózat jön létre a 61. cikkben említett, a 
mezőgazdaság termelékenységével és 
fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
támogatása céljából. A hálózat lehetővé 
teszi az operatív csoportok, tanácsadási 
szolgáltatások, nem kormányzati 
szervezetek és kutatók közötti 
hálózatépítést.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja az erőforrás-hatékony, 
termelékeny, alacsony kibocsátású, 
éghajlatbarát és az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodni képes, a gazdálkodáshoz 

a) előmozdítja az erőforrás-hatékony, 
energiahatékony, termelékeny, alacsony 
kibocsátású, éghajlatbarát és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes, 
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szükséges alapvető természeti 
erőforrásokkal összhangban működő 
mezőgazdasági ágazat megteremtését;

a gazdálkodáshoz szükséges alapvető 
természeti erőforrásokkal összhangban 
működő mezőgazdasági ágazat 
megteremtését;

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kapcsolatokat teremt az élvonalbeli 
kutatás eredményeként rendelkezésre álló 
ismeretek és technológiák, valamint a 
mezőgazdasági termelők, a vállalkozások 
és a tanácsadási szolgáltatások között.

d) kapcsolatokat teremt az élvonalbeli 
kutatás eredményeként rendelkezésre álló 
ismeretek, a helyi szakértelem és a 
technológiák, valamint a mezőgazdasági 
termelők, a vidéki közösségek, a 
vállalkozások és a tanácsadási 
szolgáltatások között.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tudományos közösség tájékoztatása a 
gazdálkodási gyakorlathoz kapcsolódó
kutatási igényekről.

c) a tudományos közösség tájékoztatása a 
kutatási igényekről a mezőgazdasági 
termelők és vidéki közösségek 
szempontjából.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 20. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eredményességi tartalék elosztása céljából 
a(z) HR/2012/EU rendelet 45. cikkének 
megfelelően az EMVA javára beszedett, 
rendelkezésre álló címzett bevételeket 
hozzá kell adni a(z) [CSF/2012]/EU 

(6) A(z) HR/2012/EU rendelet 45. 
cikkének megfelelően az EMVA javára 
beszedett, rendelkezésre álló címzett 
bevételeket a tagállamok számára az 
EMVA-ból származó támogatás teljes 
összegéből való részesedésük arányában 
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rendelet 18. cikkében említett
összegekhez. E bevételeket a tagállamok 
számára az EMVA-ból származó 
támogatás teljes összegéből való 
részesedésük arányában kell kiosztani.

kell kiosztani.

Indokolás

A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 18. cikkében szerinti említett eredményességi tartalékot törölni 
kell.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E cikk (3) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjától eltérve a 
tagállamok növelhetik az e rendelet 21. és 
31. cikkében említett, a CPR-rendelet 82. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
átmeneti régiókban végrehajtott 
programokon belüli intézkedésekhez 
biztosított EMVA-hozzájárulás maximális 
mértékét annak érdekében, hogy az 
említett régiókategória számára biztosított 
legyen a közös stratégiai kerethez tartozó 
egyéb alapok társfinanszírozási 
mértékével való összhang, különösen a 
több alapból finanszírozott programok 
esetén.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6). Az EMVA-ból társfinanszírozott 
kiadásokat a strukturális alapokból, a 
Kohéziós Alapból vagy más uniós 
pénzügyi eszközből származó 
hozzájárulással nem lehet társfinanszírozni.

(6) Az egy bizonyos intézkedés vagy egy 
bizonyos intézkedés valamely része 
tekintetében az EMVA-ból 
társfinanszírozott kiadásokat a strukturális 
alapokból, a Kohéziós Alapból vagy más 
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uniós pénzügyi eszközből származó 
hozzájárulással nem lehet társfinanszírozni.
Ez azonban nem korlátozza és nem 
akadályozza meg a programozás olyan 
megközelítését, amely kombinálja a közös 
stratégiai kerethez tartozó különböző 
alapokból történő támogatásokat, ami 
szükséges lehet a [CSF/2012] rendelet 9. 
cikkében említett tematikus célkitűzések 
következetes és integrált módon történő 
megvalósításához.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A támogatható közkiadásokhoz 
nyújtott nemzeti hozzájárulás 
helyettesíthető a magánszféra 
hozzájárulásaival.

Indokolás

A költségvetésről folytatott és immár lezárult háromoldalú tárgyalásokon már 
előirányzottaknak megfelelően lehetővé kell tenni a támogatható közkiadásokhoz nyújtott 
nemzeti hozzájárulásnak a magánszféra hozzájárulásaival történő helyettesítését. Ez 
különösen szükséges a tagállamok költségvetési megszorításai idején, mivel a 
magánbefektetők ellensúlyozhatják a tagállamok által biztosítandó társfinanszírozási 
aránnyal kapcsolatban felmerülő problémákat.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A DP/2012/EU rendelet 7. cikkének 
(2) bekezdése alkalmazásában az EMVA-
ba átcsoportosított pénzeszközökre a (3) 
bekezdés szerinti egységes hozzájárulási
arány vonatkozik.
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Indokolás

A rugalmasság keretében az EMVA-ba átcsoportosított pénzeszközökre az összhang jegyében 
az EMVA-n belüli más intézkedésekre vonatkozóval azonos hozzájárulási aránynak kell 
vonatkoznia.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális programokkal rendelkező 
tagállamok felállíthatnak egy nemzeti 
monitoringbizottságot a programok 
nemzeti keretszabályozással összefüggő 
végrehajtásának és a pénzügyi források 
felhasználásának koordinálása 
érdekében.

A regionális programokkal rendelkező 
tagállamok felállíthatnak nemzeti vagy 
regionális monitoringbizottságokat. 
Nemzeti monitoringbizottságok esetén 
ezek koordinálják a regionális programok 
nemzeti keretszabályozással összefüggő 
végrehajtását.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megvizsgálja a program értékelési 
tervével kapcsolatos tevékenységeket és 
eredményeket;

b) megvizsgálja a program irányító 
hatóság által előterjesztett értékelési tervét 
és a végrehajtása terén elért 
előrehaladást;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2016. május 31-ig, majd 
2023-mal bezárólag minden ezt követő év 
május 31-ig a megelőző naptári évre 
vonatkozó éves jelentést terjesztenek a 
Bizottság elé a vidékfejlesztési program 
végrehajtásáról. A 2016-ban benyújtandó 

(1) A tagállamok 2016. június 30-ig, majd 
2022-vel bezárólag minden ezt követő év 
június 30-ig a megelőző naptári évre 
vonatkozó éves jelentést terjesztenek a 
Bizottság elé a vidékfejlesztési program 
végrehajtásáról. A végleges végrehajtási 
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jelentés a 2014 és 2015-ös naptári évekre 
vonatkozik.

jelentést a tagállamoknak 2023. december 
31-ig kell benyújtaniuk. A 2016-ban 
benyújtandó jelentés a 2014-es és 2015-ös 
naptári évekre vonatkozik.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2023-ban a tagállamok utólagos értékelési 
jelentést készítenek valamennyi általuk 
végrehajtott vidékfejlesztési program 
tekintetében. Ezeket a jelentéseket 
legkésőbb 2023. december 31-ig 
benyújtják a Bizottsághoz.

2023-ban a tagállamok utólagos értékelési 
jelentést készítenek valamennyi általuk 
végrehajtott vidékfejlesztési program 
tekintetében. Ezeket a jelentéseket 
legkésőbb 2023. december 31-ig 
véglegesítik.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a vidékfejlesztési program 
rendelkezik olyan eszközökről, amelyek 
állami támogatási elemeket tartalmaznak, 
ezek az eszközök nem képezik külön 
értesítés tárgyát.

Indokolás

Javasolt az uniós jogszabályok módosítása annak elkerülése érdekében, hogy bizonyos, a 
versenypolitikával való összeegyeztethetőség tekintetében érintett támogatási eszközökre 
külön engedélyezési eljárás vonatkozzon.
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