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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 határoz meg. A Bizottság ezért a jövőbeli többéves 
pénzügyi tervezésre vonatkozóan javaslatot terjesztett elő egy valamennyi alapot (a 
továbbiakban: a közös stratégiai keretbe tartozó alapok) – így az EMVA-t is – magában 
foglaló, közös stratégiai keret létrehozására. A keretrendelet által lefedett alapok együttes 
célja a fenntartható regionális fejlesztés és az Unió összehangolt általános fejlesztésének 
elősegítése. A közös stratégiai keretbe tartozó alapok közös keretének célja, hogy valamennyi 
alapból közös célok finanszírozása valósuljon meg. Ez úgy lehetséges, hogy az alapok 
egymáshoz kapcsolódnak, így erősítve az eszközök felhasználásából adódó szinergiákat, és 
így teremtve maximális hozzáadott értéket. Ezzel egyidejűleg azok a bürokratikus akadályok
is csökkennek, amelyek következtében a helyi projekttámogatók nem tudnak több alapot 
igénybe venni. Éppen a vidéki területek számára jelenthet előnyt a közös stratégiai keretbe 
tartozó alapok integrált felhasználása. A különösen érintett csoportok, például a roma 
lakosság éppúgy támogatásban részesülhet, mint ahogy bizonyos régiók monokultúrás 
termeléstől való egyoldalú 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 keretbe 
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 céljain 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 keretbe 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 a közös rendelet (CPR/2012) teremti meg. Az előadó a közös stratégiai keretbe tartozó 
többi alappal való közös operatív programok lehetőségének megkönnyítése érdekében mégis 
módosította az EMVA-rendelet megfelelő cikkeit. Példának okáért javasolja, hogy az 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 19-i rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, COM(2011)0627
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átmeneti régiók tagállamai az uniós társfinanszírozási arányt egy közös program keretében 
igazíthassák hozzá a közös stratégiai keretbe tartozó többi alap társfinanszírozási arányához.

Az előadó támogatja a Bizottságnak a vidéki területek meghatározására irányuló tervét, 
amelynek célja, hogy ezen 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 kell alapul 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 ezen területek társadalmi-gazdasági fejlesztését. Az úgynevezett „bottom-up” (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 állásfoglalásában 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 és 
legközkedveltebb 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“1 című 
munkadokumentumában 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 

                                               
1 SEC(2008)2868 végleges, 2008.11.14.
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módszereknek, valamint az éghajlatvédelemnek és az erőforrások védelmének ezért területi 
vetülete is van. E módszerek jelentős mértékben hozzájárulnak a vidéki jellegű 
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 „A GDP-n innen és túl”1 című bizottsági dokumentum 
megállapítja, 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.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat 
indokolt a fenntartható fejlődés, valamint a 
környezet védelmére és javítására 
vonatkozó cél elérésének a Szerződés 11. 
és 19. cikkével összhangban, az Unió által 
történő előmozdítása keretében, a 

(6) Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat 
indokolt a fenntartható fejlődés, valamint a 
környezet védelmére és javítására 
vonatkozó cél elérésének a Szerződés 11. 
és 191. cikkével összhangban, az Unió által 
történő előmozdítása keretében, a 
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„szennyező fizet” elvének 
figyelembevételével megvalósítani. 
Célszerű úgy rendelkezni, hogy a 
tagállamok – a Bizottság által elfogadott 
módszertant alkalmazva – nyújtsanak 
tájékoztatást az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzések teljesítéséhez 
nyújtott támogatásról, azon törekvéssel 
összhangban, hogy az uniós költségvetés 
legalább 20%-a e célra kerüljön 
felhasználásra.

„szennyező fizet” elvének 
figyelembevételével megvalósítani. 
Célszerű úgy rendelkezni, hogy a 
tagállamok – a Bizottság által elfogadott 
módszertant alkalmazva – nyújtsanak 
tájékoztatást az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzések teljesítéséhez 
nyújtott támogatásról, azon törekvéssel 
összhangban, hogy az uniós költségvetés 
legalább 20%-a e célra kerüljön 
felhasználásra.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy 
a területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, vagy több 
regionális programot kell kidolgozniuk. 
Minden programban meg kell határozni az 
uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
kapcsolatos célkitűzések teljesítésére 
irányuló stratégiát és a kapcsolódó 
intézkedéseket. A programozásnak meg 
kell felelnie az uniós vidékfejlesztési 
prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie 
az egyéb uniós szakpolitikákat, különös 
tekintettel a mezőgazdasági piacokkal 
kapcsolatos politikára, a kohéziós 
politikára és a közös halászati politikára. 

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy 
a területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, vagy több 
regionális programot kell kidolgozniuk. 
Minden programban meg kell határozni az 
uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
kapcsolatos célkitűzések teljesítésére 
irányuló stratégiát és a kapcsolódó 
intézkedéseket, mindeközben biztosítva a 
pénzügyi források uniós prioritások 
közötti kiegyensúlyozott elosztását, illetve 
a prioritások közötti koherenciát. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 
vidékfejlesztési prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie 
az egyéb uniós szakpolitikákat, különös 
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Azon tagállamok számára, amelyek 
regionális programok végrehajtása mellett 
döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy 
olyan, önálló költségvetéssel nem 
rendelkező nemzeti keret létrehozására, 
amely megkönnyíti a régiók között a 
nemzeti szinten jelentkező kihívások 
kezelése céljából folytatandó koordinációt.

tekintettel a mezőgazdasági piacokkal 
kapcsolatos politikára, a kohéziós politika
és a közös halászati politika közös 
stratégiai keretbe tartozó többi alapjának
fellépéseire, figyelembe véve a 
programozásban a különböző alapok által 
nyújtott támogatások kombinálásának 
lehetőségeit. Azon tagállamok számára, 
amelyek regionális programok végrehajtása 
mellett döntenek, lehetőséget kell 
biztosítani egy olyan, önálló 
költségvetéssel nem rendelkező nemzeti 
keret létrehozására, amely megkönnyíti a 
régiók között a nemzeti szinten jelentkező 
kihívások kezelése céljából folytatandó 
koordinációt.

Or. en

Módosítás 4

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 
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 

(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. 
A tematikus alprogramoknak többek között 
a fiatal mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket, a rövid ellátási láncok 
kialakítását, a modern, fenntartható 
gazdálkodási rendszereket és 
természetierőforrás-felhasználást, 
valamint a jelentős természeti értéket 
képviselő gazdálkodási rendszerek 
alkalmazását kell megcélozniuk.
Ezenkívül tematikus alprogramok révén 
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számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

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.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vidékfejlesztési programokban a 
célkitűzéseket valamennyi tagállamra 
érvényes közös célmutatók alapján kell 
meghatározni. E feladat megkönnyítése 
érdekében célszerű meghatározni – az 
uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
összhangban – a szóban forgó mutatók 
által érintett területeket. Tekintettel a 
mezőgazdaság és az erdészet terén 
megvalósítandó tudásátadásra vonatkozó 
uniós vidékfejlesztési prioritás horizontális 
alkalmazására, az e prioritás keretében 
végrehajtott beavatkozásokat 
meghatározónak kell tekinteni a többi 
uniós prioritás tekintetében megállapított 
célmutatók szempontjából.

(11) A vidékfejlesztési programokban a 
célkitűzéseket valamennyi tagállamra 
érvényes közös mutatók alapján kell 
meghatározni. E feladat megkönnyítése 
érdekében célszerű meghatározni – az 
uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
összhangban – a szóban forgó mutatók 
által érintett területeket. Tekintettel a 
mezőgazdaság és az erdészet terén 
megvalósítandó tudásátadásra vonatkozó 
uniós vidékfejlesztési prioritás horizontális 
alkalmazására, az e prioritás keretében 
végrehajtott beavatkozásokat 
meghatározónak kell tekinteni a többi 
uniós prioritás tekintetében megállapított 
közös mutatók szempontjából.

Or. en
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Módosítás 6

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 
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.

(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 
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 
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rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

Or. en

Módosítás 7

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 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 
együttműködések támogatásával kell 
erősíteni.

Or. en
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Módosítás 8

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 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

(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. 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. Prioritást 
kell kapniuk a közösség által irányított, 
vezetett és ellenőrzött, a közösség 
tulajdonában lévő 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 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
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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.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A helyi fejlesztés tekintetében 
alkalmazott LEADER-megközelítés 
éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki 
térségek fejlődésének előmozdítása terén 
azáltal, hogy alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazva teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti 
multiszektorális igényeket. A LEADER-t 
ezért ezután is fenn kell tartani és 
kötelezően bele kell foglalni valamennyi 
vidékfejlesztési programba.

(38) A helyi fejlesztés tekintetében 
alkalmazott LEADER-megközelítés 
éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki 
térségek fejlődésének előmozdítása terén 
azáltal, hogy alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazva teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti 
multiszektorális igényeket. A LEADER-t 
ezért ezután is fenn kell tartani és 
kötelezően bele kell foglalni valamennyi 
vidékfejlesztési programba. A már létező 
LEADER-csoportokat helyi 
akciócsoportnak kell minősíteni.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az EMVA-ból a LEADER keretében 
végrehajtott helyi fejlesztéshez nyújtott 

(40) Az EMVA-ból a LEADER keretében 
végrehajtott helyi fejlesztéshez nyújtott 
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támogatást célszerű kiterjeszteni a helyi 
fejlesztési stratégiák kidolgozásának és 
megvalósításának, valamint a helyi 
akciócsoportok működésének valamennyi 
elemére, továbbá az alulról felfelé építkező 
és a közösség által irányított helyi 
fejlesztést végrehajtó területek és 
csoportok közötti együttműködésre is. 
Annak érdekében, hogy a partnerek a 
LEADER-t még nem alkalmazó vidéki 
térségekben is kipróbálhassák a helyi 
fejlesztési stratégiát, és felkészülhessenek 
annak megtervezésére és működtetésére, 
célszerű finanszírozást nyújtani egy 
„LEADER kezdőcsomag” biztosításához.
Az EMVA keretében biztosított 
költségvetési források hatékony és 
eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
helyi akciócsoportok támogatható 
szervezési költségeinek részletes 
meghatározására vonatkozóan.

támogatást célszerű kiterjeszteni a helyi 
fejlesztési stratégiák kidolgozásának és 
megvalósításának, valamint a helyi 
akciócsoportok működésének valamennyi 
elemére, továbbá az alulról felfelé építkező 
és a közösség által irányított helyi 
fejlesztést végrehajtó területek és 
csoportok közötti együttműködésre is. 
Annak érdekében, hogy a partnerek a 
LEADER-t még nem alkalmazó vidéki 
térségekben is kipróbálhassák a helyi 
fejlesztési stratégiát, és felkészülhessenek 
annak megtervezésére és működtetésére, 
célszerű finanszírozást nyújtani egy 
„LEADER kezdőcsomag” biztosításához.
Az EMVA keretében biztosított 
költségvetési források hatékony és 
eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
helyi akciócsoportok támogatható 
szervezési költségeinek részletes 
meghatározására vonatkozóan. Ennek a 
[CPR/2012] rendelettel összhangban kell 
történnie.

Or. en

Módosítás 11

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 

(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 
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innovációt célzó tevékenységek 
végrehajtásában. Ehhez az uniós szintű 
technikai segítségnyújtás keretében 
finanszírozást kell biztosítani.

részt vesznek a mezőgazdasági innovációt 
célzó tevékenységek végrehajtásában. 
Ehhez az uniós szintű technikai 
segítségnyújtás keretében finanszírozást 
kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Indokolt előírni, hogy a tagállamok az 
egyes vidékfejlesztési programokon belül a 
technikai segítségnyújtásra szánt teljes 
összeg meghatározott részét különítsék el 
olyan nemzeti vidéki hálózat létrehozására 
és működtetésére, amely a 
vidékfejlesztésben érintett szervezeteket és 
közigazgatási szerveket – beleértve a 
partnerséget is – tömöríti abból a célból, 
hogy fokozza a program végrehajtása iránti 
elkötelezettségüket, és javítsa a 
vidékfejlesztési programok minőségét. A 
nemzeti vidéki hálózatoknak cselekvési 
tervet kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk.

(49) Indokolt előírni, hogy a tagállamok az 
egyes vidékfejlesztési programokon belül a 
technikai segítségnyújtásra szánt teljes 
összeg meghatározott részét különítsék el 
olyan nemzeti vidéki hálózat létrehozására 
és működtetésére, amely a 
vidékfejlesztésben érintett szervezeteket és 
közigazgatási szerveket – beleértve a 
[CPR/2012] rendelet 5. cikkében említett 
partnerséget is – tömöríti abból a célból, 
hogy fokozza a program végrehajtása iránti 
elkötelezettségüket, és javítsa a 
vidékfejlesztési programok minőségét. A 
nemzeti vidéki hálózatoknak cselekvési 
tervet kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A vidékfejlesztési programoknak 
olyan innovatív fellépéseket kell magukban 
foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 

(51) A vidékfejlesztési programoknak 
olyan innovatív fellépéseket kell magukban 
foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
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foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják 
a forráshatékony, termelékeny és alacsony 
kibocsátású mezőgazdasági ágazat 
megteremtését. Az EIP-nek törekednie kell 
arra, hogy gyorsabban és szélesebb körben 
megvalósuljon az innovatív megoldások 
gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a 
várakozások szerint – az innovációhoz 
kapcsolódó eszközök kihasználtságának és 
hatékonyságának fokozása, valamint az 
ilyen eszközök közötti szinergiák erősítése 
révén – hozzáadott értéket fog teremteni. 
Az EIP-nek ezenkívül pótolnia kell 
bizonyos hiányosságokat is azáltal, hogy 
szorosabb kapcsolatot teremt a kutatás és a 
gyakorlati gazdálkodás között.

foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják 
a forráshatékony és energiahatékony, 
termelékeny és alacsony kibocsátású, 
éghajlatbarát és ellenállóképes
mezőgazdasági ágazat megteremtését. Az 
EIP-nek törekednie kell arra, hogy 
gyorsabban és szélesebb körben 
megvalósuljon az innovatív megoldások 
gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a 
várakozások szerint – az innovációhoz 
kapcsolódó eszközök kihasználtságának és 
hatékonyságának fokozása, valamint az 
ilyen eszközök közötti szinergiák erősítése 
révén – hozzáadott értéket fog teremteni. 
Az EIP-nek ezenkívül pótolnia kell 
bizonyos hiányosságokat is azáltal, hogy 
szorosabb kapcsolatot teremt a kutatás és a 
gyakorlati gazdálkodás között.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) Az EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programok számára biztosított 
hozzájárulás legalább 10%-át a LEADER 
céljaira kell elkülöníteni. Az EMVA-ból a 
vidékfejlesztési programok számára 
biztosított hozzájárulás legalább 40%-át 
az e rendelet 29., 30. és 31. cikkeiben 
említett intézkedésekre kell elkülöníteni.

Or. en
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Módosítás 15

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 keretbe 
tartozó többi alap alá eső programokhoz 
közös monitoringbizottság hozható létre.

Or. en

Módosítás 16

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;

Or. en

Módosítás 17

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 

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

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet kiegészíti a(z) 
[CSF/2012]/EU rendelet második részének 
rendelkezéseit.

(2) Ez a rendelet kiegészíti a(z) 
[CSF/2012]/EU rendelet második és 
harmadik részének rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „programozás”: a szervezést, a 
döntéshozatalt és a pénzügyi források 
elosztását magában foglaló, több 
szakaszban megvalósuló folyamat, 
amelynek célja az Unió és a tagállamok 
többéves időtartamra tervezett együttes 
fellépésének végrehajtása az uniós 
vidékfejlesztési prioritások megvalósítása 
érdekében;

a) „programozás”: a szervezést, a 
döntéshozatalt és a pénzügyi források 
elosztását magában foglaló, CSF-rendelet 
5. cikkével összhangban lévő, több 
szakaszban megvalósuló folyamat, 
amelynek célja az Unió és a tagállamok 
többéves időtartamra tervezett együttes 
fellépésének végrehajtása az uniós 
vidékfejlesztési prioritások megvalósítása 
érdekében, külön figyelembe véve a közös 
stratégiai keretbe tartozó különböző 
alapokból igényelhető támogatásokat
kombináló integrált megközelítést; 

Or. en
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Módosítás 20

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;

Or. en

Módosítás 21

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 keretbe tartozó 
különböző alapokból igényelhető 
támogatások kombinálásának lehetőségét 
a CPR-rendelet 87. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban az ERFA és az 
ESZA által társfinanszírozott programok 
egyetlen prioritási tengelyén belül;

Or. en
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Módosítás 22

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 fenntartható fejlesztési 
stratégia”: a helyi szintű, integrált, 
fenntartható fejlődésre irányuló 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;

Or. en

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „közösség által irányított helyi 
fejlesztés”: decentralizált, alulról felfelé 
építkező, helyi és szubregionális szintű
irányítás és partnerség, amely 
multiszektoriális, területi alapú, helyi 
fenntartható fejlesztési stratégiák 
kidolgozására és végrehajtására ösztönzi a 
vidék szereplőit, támogatva a közösségi 
felelősségvállalást és a közösségi 
kapacitásépítést, valamint az innovációt;

Or. en
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Módosítás 24

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;

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) a mezőgazdaság versenyképessége; 1) a mezőgazdasági termelők
versenyképessége a helyi, regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi piacokon;

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés;

2) a természeti erőforrásokkal, köztük a 
vízzel, a talajjal, a biológiai sokféleséggel 
és az energiával való fenntartható 
gazdálkodás, valamint az éghajlatváltozás 
elleni intézkedések és az éghajlatváltozás 
következményeihez alkalmazkodó, 
fenntartható gazdálkodási rendszereket
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támogató intézkedések;

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) a vidéki térségekben végrehajtott 
kiegyensúlyozott területfejlesztés.

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

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) a vidéki közösség által irányított, 
fenntartható helyi fejlesztés erősítése;

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b) az innováció, valamint a tökéletesített 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
gyakorlatok cseréjének erősítése.
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Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
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:

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
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:

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az innovációnak és a tudásbázis 
gyarapításának az ösztönzése a vidéki 
térségekben;

a) az innovációnak és a bevált 
mezőgazdasági gyakorlatok cseréjének az 
ösztönzése a vidéki térségekben;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – 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 
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előmozdítása.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elsődleges termelők megfelelőbb 
integrálása az élelmiszerláncba a 
minőségrendszerek, a helyi piacokon és a 
rövid ellátási láncokon keresztül folytatott 
promóció, a termelői csoportok és a 
szakmaközi szervezetek révén;

a) az elsődleges termelők megfelelőbb 
hozzáférése az élelmiszerlánchoz a 
minőségrendszerek, a helyi értékesítés és a 
rövid ellátási láncok támogatása, a 
termelői csoportok, a termelői-fogyasztói 
csoportok és a szakmaközi szervezetek 
révén;

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdasági üzemekben 
megvalósuló kockázatkezelés támogatása;

b) a mezőgazdasági üzemekben 
megvalósuló kockázatkezelés támogatása a 
betegségek és terméskiesések kockázatát 
csökkentő óvintézkedések révén;

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – 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 
mezőgazdasági genetikai sokféleségnek
többek között a Natura 2000 területeken és 
a jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás tekintetében történő 
helyreállítása, megőrzése és fenntartható 
használata, valamint az európai tájak 
állapotának helyreállítása és megőrzése; 

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – 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;

Or. en

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, 
valamint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság 
irányába történő elmozdulás támogatása a 

a mezőgazdasági források
energiatakarékos és erőforrás-hatékony
használatának előmozdítása, valamint az 
éghajlatváltozással összeegyeztethető,
energiatakarékos és az éghajlatváltozás 
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mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, különös tekintettel a 
következő területekre:

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

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 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;

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – 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;

Or. en
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – 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;

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a társadalmi befogadás előmozdítása, a 
szegénység csökkentése és a gazdasági 
fejlődés támogatása a vidéki térségekben, 
különös tekintettel a következő területekre:

a társadalmi befogadás előmozdítása, a 
szegénység csökkentése és a gazdasági 
fejlődés támogatása a vidéki térségekben, 
beleértve az egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokat, különös tekintettel a 
következő területekre:

Or. en

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – 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;

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások mindegyike hozzájárul az 
innovációval, a környezettel, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos
átfogó célkitűzések teljesítéséhez.

A prioritások mindegyike hozzájárul a 4. 
cikkben említett átfogó célkitűzések 
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 45

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 keretbe tartozó többi 
alap által finanszírozott tevékenységekkel.

Or. en
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Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak és a régióknak 
biztosítaniuk kell a pénzügyi források 
kiegyensúlyozott elosztását a hat uniós 
prioritás között. Ezért az EMVA-ból egy 
program számára biztosított összes forrás 
legalább 10%-át kell az egyes 
prioritásokra elkülöníteni. Az EMVA-ból 
egy program számára biztosított források 
legalább 40%-át több prioritást felölelve, a 
rendelet 29., 30. és 31. cikkeiben említett 
intézkedésekre kell elkülöníteni. 
Biztosítani kell a különböző prioritások 
közötti összhangot.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a modern, fenntartható gazdálkodási 
rendszereket támogató és a természeti 
erőforrások fenntartható használatát 
előmozdító intézkedések; 

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodási rendszerek.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági kisüzemekkel és a 
rövid ellátási láncokkal kapcsolatos 
tematikus alprogramok keretében 
támogatott műveletek esetében az I. 
mellékletben megállapított támogatási 
mértékek 10 százalékponttal növelhetők. A 
fiatal mezőgazdasági termelők és a 
hegyvidéki területek esetében a maximális 
támogatási mértékek az I. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően növelhetők. A 
maximális kombinált támogatási mérték 

(3) A mezőgazdasági kisüzemekkel és a 
rövid ellátási láncokkal kapcsolatos 
tematikus alprogramok keretében 
támogatott műveletek esetében az I. 
mellékletben megállapított támogatási 
mértékek 10 százalékponttal növelhetők. A 
fiatal mezőgazdasági termelők, a 
mezőgazdasági kistermelők és a 
hegyvidéki területek esetében a maximális 
támogatási mértékek az I. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően növelhetők. A 
maximális kombinált támogatási mérték 
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azonban legfeljebb 90 % lehet. azonban legfeljebb 90 % lehet.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elemzésnek az uniós vidékfejlesztési 
prioritásokra kell épülnie. A környezettel, 
az éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, valamint az 
innovációval kapcsolatos konkrét 
igényeket az uniós vidékfejlesztési 
prioritásokon keresztül kell megvizsgálni 
abból a célból, hogy e három területen
megfelelő megoldásokat lehessen találni az 
egyes prioritások szinjén;

Az elemzésnek az uniós vidékfejlesztési és 
környezeti prioritásokra kell épülnie, és 
figyelembe kell vennie valamennyi létező 
környezetvédelmi jogszabályt és adatot. A 
modern, fenntartható gazdálkodási 
rendszerekkel, a biológiai sokféleséggel és 
a vadon élő fajokkal, a víz- és 
talajgazdálkodással, a környezettel, az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint az 
innovációval kapcsolatos konkrét 
igényeket az uniós vidékfejlesztési 
prioritásokon keresztül kell megvizsgálni 
abból a célból, hogy ezeken a területeken 
megfelelő megoldásokat lehessen találni az 
egyes prioritások szintjén;

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a stratégia ismertetése, és ezen belül a 
programban foglalt uniós vidékfejlesztési 
prioritások minden egyes kiemelt 
területére vonatkozóan a konkrét 
célkitűzéseknek a 74. cikkben említett 
monitoring- és értékelési rendszer 
részeként meghatározandó, a 76. cikk 

c) a stratégia ismertetése, és ezen belül a 
programban foglalt uniós vidékfejlesztési 
prioritások minden egyes beruházási 
prioritására vonatkozóan a konkrét 
célkitűzéseknek a 74. cikkben említett 
monitoring- és értékelési rendszer 
részeként meghatározandó, a 76. cikk 



PE492.639v01-00 32/48 PA\907068HU.doc

HU

szerinti közös mutatók alapján történő 
kijelölése, valamint a program szilárd 
beavatkozási logikája alapján kiválasztott 
intézkedések bemutatása, beleértve annak 
felmérését is, hogy a kiválasztott 
intézkedések várhatóan mennyiben 
járulnak hozzá a célkitűzések 
megvalósításához.

szerinti közös mutatók alapján történő 
kijelölése, valamint a program szilárd 
beavatkozási logikája alapján kiválasztott 
intézkedések bemutatása, beleértve annak 
felmérését is, hogy a kiválasztott 
intézkedések várhatóan mennyiben 
járulnak hozzá a célkitűzések 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 53

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;

Or. en

Módosítás 54

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 
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 

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 
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 
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koordinációt szolgáló mechanizmusok 
pontos leírása;

célzó, a 20. cikkben említett intézkedés 
keretében történő támogatása közötti 
koordinációt szolgáló mechanizmusok 
pontos leírása;

Or. en

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) azon térségek meghatározása, 
amelyekben a közösség által irányított, 
helyi fejlesztést valósítanak meg, valamint 
végrehajtási intézkedések meghatározása 
a (CSF/2012) rendelet 28. és 29. cikkei 
tekintetében, beleértve az EMVA és közös 
stratégiai keretbe tartozó többi alap 
integrált intézkedések számára történő 
indikatív felosztását;

Or. en

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) adott esetben az EMVA és a közös 
stratégiai keretbe tartozó egyéb alapok 
pénzügyi hozzájárulása a közös stratégiai 
keretbe tartozó különböző alapokból 
támogatott valamely programhoz;

Or. en
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Módosítás 57

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 keretbe tartozó 
egyéb alapokból támogatott 
intézkedésekkel való összehangolást 
biztosító mechanizmusokra vonatkozó 
információk;

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – o és p pont

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 
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éves cselekvési terveinek alapját hivatottak 
képezni.

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedés keretében a 
mezőgazdasági, az élelmiszer- és az 
erdészeti ágazatban tevékenykedő 
személyek, gazdálkodók és egyéb, a vidéki 
térségekben kkv-ként működő gazdasági 
szereplők részesülhetnek támogatásban.

Ezen intézkedés keretében a 
mezőgazdasági, az élelmiszer- és az 
erdészeti ágazatban tevékenykedő 
személyek, gazdálkodók, vidékfejlesztési 
társulások és hálózatok és egyéb, a vidéki 
térségekben mikro- és kisvállalkozásként
működő gazdasági szereplők 
részesülhetnek támogatásban.

Or. en
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Módosítás 61

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.

Or. en

Módosítás 62

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

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

Or. en



PA\907068HU.doc 37/48 PE492.639v01-00

HU

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az ilyen rendszerek hatálya alá tartozó 
végtermék egyedi jellege egyértelműen 
meghatározott kötelezettségekre vezethető 
vissza, amelyek garantálják a 
következőket:

i. az ilyen rendszerek hatálya alá tartozó 
végtermék egyedi jellege egyértelműen 
meghatározott kötelezettségekre vezethető 
vissza, amelyek garantálják a 
következőket:

– a termék sajátos jellemzői, vagy – a termék sajátos jellemzői, vagy
– sajátos gazdálkodási vagy termelési 
módszerek, vagy

– sajátos gazdálkodási vagy termelési 
módszerek, vagy

– rövid és helyi élelmiszer-ellátási láncok, 
vagy

– a végtermék minősége jelentősen 
felülmúlja a köz-, az állat-, illetve a 
növényegészségügy, az állatjólét vagy a 
környezetvédelem tekintetében az árukra 
vonatkozó kereskedelmi előírások szerint 
megkövetelt minőséget;

– a végtermék minősége jelentősen 
felülmúlja a köz-, az állat-, illetve a 
növényegészségügy, az állatjólét vagy a 
környezetvédelem tekintetében az árukra 
vonatkozó kereskedelmi előírások szerint 
megkövetelt minőséget;

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztése 

A mezőgazdasági üzemek, a vállalkozások 
és a partnerség fejlesztése 

Or. en
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Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. közösség által irányított helyi fejlesztési 
partnerségek számára;

Or. en

Módosítás 66

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 
energia-hatékonysági intézkedésekkel és a 
megújuló energiával kapcsolatos 
beruházásokat is;

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vidéki népesség számára nyújtott helyi 
alapvető – többek között szabadidős és 
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos –
szolgáltatások és a kapcsolódó 
infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére, 
illetve kiterjesztésére irányuló 

d) a vidéki népesség számára nyújtott helyi 
alapvető – többek között szabadidős és 
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos –
szolgáltatások és a kapcsolódó 
infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére, 
illetve kiterjesztésére irányuló 
beruházások, amelyek közül prioritást 
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beruházások; élveznek a közösség által irányított, 
vezetett és ellenőrzött, a közösség 
tulajdonában lévő helyi fejlesztési 
kezdeményezések, amelyek a helyi 
lakosság demokratikus vezetésével és 
részvételével, olyan tulajdonosi 
modellekben valósulnak meg, mint 
például a helyi társulások és a közösségi 
vagyonkezelői alapítványok;

Or. en

Módosítás 68

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 
ilyen.

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.
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Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a megújuló energiához 
kapcsolódó infrastruktúra ezen intézkedés 
keretében támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

törölve 

Or. en

Módosítás 70

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;

Or. en
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Módosítás 71

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;

Or. en

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Helyi akciócsoportnak számítanak 
azok a létező LEADER-csoportok is, 
amelyeket a Leader II1 vagy Leader+2

vagy az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
(EMVA)3 62. cikke alapján már 
megfelelőnek minősítettek.
______________
1 A tagállamok részére a vidékfejlesztésről 
szóló közösségi kezdeményezés (LEADER 
II) keretében működő globális vagy 
integrált programokra — amelyekkel 
kapcsolatban a tagállamokat támogatási 
kérelem benyújtására hívták fel —
vonatkozó iránymutatások 
megállapításáról szóló bizottsági 
közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 48. o.).
2 A vidékfejlesztésről szóló közösségi 
kezdeményezésre (Leader+) vonatkozó 
iránymutatások meghatározásáról szóló, 
tagállamoknak címzett, 2000. április 14-i 
bizottsági közlemény (HL C 139., 
2000.5.18., 5. o.). A legutóbb a tagállamok 
részére a vidékfejlesztésről szóló közösségi 
kezdeményezésre (Leader+) vonatkozó 
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iránymutatások meghatározásáról szóló, 
2000. április 14-i közleményt módosító 
bizottsági közleménnyel (HL C 294.,
2003.12.4., 11. o.) módosított közlemény.
3 A Tanács 1698/2005/EK rendelete 
(2005. szeptember 20.) az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról.

Or. en

Módosítás 73

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.

Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett működési 
költségek a helyi fejlesztési stratégia 
végrehajtásának a helyi akciócsoporton 
keresztüli irányításához kapcsolódó 
költségek.

(1) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett működési 
költségek a helyi fenntartható fejlesztési 
stratégia végrehajtásának a helyi 
akciócsoporton keresztüli irányításához 
kapcsolódó költségek. 

Or. en
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett, az adott 
területen folytatandó szervezési 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek a 
helyi fejlesztési stratégiáról való 
tájékoztatásra irányuló fellépések, valamint 
a projektfejlesztési feladatok költségei. 

(2) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 31. 
cikkének d) pontjában említett, az adott 
területen folytatandó szervezési 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek a 
helyi fenntartható fejlesztési stratégiáról 
való tájékoztatásra irányuló fellépések, 
valamint a projektfejlesztési feladatok 
költségei. 

Or. en

Módosítás 76

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.

Or. en
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Módosítás 77

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 
szükséges alapvető természeti 
erőforrásokkal összhangban működő 
mezőgazdasági ágazat megteremtését;

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

Or. en

Módosítás 78

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.

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tudományos közösség tájékoztatása a
gazdálkodási gyakorlathoz kapcsolódó

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

Or. en

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E cikk (3) bekezdésének b) pontjától 
eltérve a tagállamok növelhetik az e 
rendelet 21. és 31. cikkében említett, a 
CPR-rendelet 82. cikk (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 keretbe tartozó egyéb alapok 
társfinanszírozási mértékével való 
összhang, különösen a több alapból 
finanszírozott programok esetén.

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programok számára biztosított hozzájárulás 
legalább 5%-át a LEADER céljaira kell 
elkülöníteni.

(5) Az EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programok számára biztosított hozzájárulás 
legalább 10%-át a LEADER céljaira kell 
elkülöníteni.

Or. en
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programok számára biztosított 
hozzájárulás legalább 40%-át az e
rendelet 29., 30. és 31. cikkeiben említett 
intézkedésekre kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 83

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 
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 keretbe tartozó különböző 
alapokból történő támogatásokat, ami 
szükséges lehet a [CSF/2012] rendelet 9. 
cikkében említett tematikus célkitűzések 
következetes és integrált módon történő 
megvalósításához.

Or. en
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Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság és a 
monitoringbizottság az egyes 
vidékfejlesztési programok nyomon 
követését pénzügyi, teljesítmény- és 
célmutatók alapján végzi.

(2) Az irányító hatóság és a 
monitoringbizottság az egyes 
vidékfejlesztési programok nyomon 
követését pénzügyi, teljesítmény- és közös 
mutatók alapján végzi.

Or. en

Módosítás 85

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.

Or. en

Módosítás 86

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 

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

Or. en


