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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak olyan új, erős KAP-ra van szükségük, amely a 
nemzetközi piacon fellendíti a fejlődést és javítja a versenyképességet, fokozottan 
piacorientált és tekintetbe veszi a közjavakat, köztük az élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a kohéziót.

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a közvetlen kifizetések rendszerét annak érdekében, 
hogy továbbra is biztosítható legyen a versenyképesség, a gazdasági stabilitás, a 
tisztességes mezőgazdasági bevételek és az EU mezőgazdasági ágazatának fenntartható 
fejlődése, továbbá az EU élelmezési és környezetvédelmi biztonsága, ezzel is garantálva 
más politikák és stratégiák, köztük az Európa 2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy objektív és átlátható feltételeket kell meghatározni 
annak érdekében, hogy az EU-ban megfelelő szintű közvetlen támogatást nyújtsanak, és 
elmozduljanak azoktól a kritériumoktól, amelyeket a közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is alkalmaznak;

3. úgy véli, hogy a KAP-nak jobban tekintetbe kell vennie a kisebb családi gazdaságokban 
rejlő lehetőségeket, azok problémáit és szükségleteit; hangsúlyozza, hogy diverzifikálni 
kell e gazdaságok bevételeit és fejleszteni kell a vállalkozói készségeket, valamint a vidéki 
területeken új munkahelyeket kell teremteni;

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e területek 
társadalmi és gazdasági szerepet játszanak, hiszen mindenekelőtt e területeken termelik 
meg az élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet és állítják elő a nyersanyagokat az ipar 
és a megújuló energiatermelés számára, ezenkívül e területek a környezet, az ökológia, a 
táj és az idegenforgalom tekintetében vagyont és olyan immateriális javakat képeznek, 
mint a hagyományok és kulturális jellegzetességek, például a regionális termékek 
formájában létező kulináris örökség; 

5. rámutat, hogy a második pilléren belül rendelkezésre álló források elosztásának jelenlegi 
szabályairól a kohézióval kapcsolatos kritérium alapján állapodtak meg, azaz a 
mezőgazdaság és a vidék fejlettsége szempontjából a tagállamok és a régiók között 
meglévő különbségek alapján; úgy véli, hogy mivel e különbségek még mindig léteznek, 
meg kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az összefüggésben, hogy az Európa 2020 stratégia 
céljainak figyelembevétele érdekében kitágítják a második pillért; hangsúlyozza, hogy 
ehhez szükséges a feladatok megfelelő koordinációja és elosztása a KAP és a kohéziós 
politika között.
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