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JAVASLATOK

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

– tekintettel a demográfiai változások Európára gyakorolt hatásáról szóló, 2020. június 
17-i bizottsági jelentésre,

– tekintettel a kohéziós politika eszközeinek régiók által a demográfiai változások 
kezelésére való alkalmazásáról szóló, 2017. november 14-i európai parlamenti 
állásfoglalásra1,

A. mivel Európa régiói jelenleg olyan mélyreható demográfiai változásokkal küzdenek, 
mint az alacsony születési ráta, a magas halálozási arány, a népesség elöregedése és a 
vidékről való folyamatos elvándorlás;

B. mivel a vidéki és hátrányos helyzetű régiók gyakran nem tudják egy adott időszakban 
ugyanazokat a gazdasági mutatókat elérni, mint más régiók, ami egyes esetekben 
problémákat vet fel a támogatás igénylése során;

C. mivel a vidéki területeken dolgozó mezőgazdasági munkavállalók, különösen a távoli 
területeken élők, demográfiai hátrányokkal küzdenek, és sokkal jobban ki vannak téve a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának;

D. mivel az elnéptelenedéssel küzdő vidéki területek esetében előfordulhat a földterületek 
elhagyása, nőhet az erdőtüzek kockázata, és nehézségek merülhetnek fel a gazdasági 
fellendülés tekintetében2;

E. mivel a már kialakult problémák és tendenciák mellett a világjárványra való tekintettel 
felül kell vizsgálni a demográfiai kihívással foglalkozó azon politikákat és eszközöket, 
amelyek elsősorban az alacsony születési rátákra és a vidékről való elvándorlásra 
összpontosítanak, különösen az Unió gyéren lakott és veszélyeztetettebb területein; 
mivel Európában ösztönözni kell a magasabb születési rátákat ösztönző politikákat;

F. mivel a demográfiai változásokkal és az elnéptelenedéssel kapcsolatos kérdések súlyos 
terhet rónak a vidéki területekre, a peremterületekre és a ritkán lakott térségekre és 
szigetekre, és negatív hatást gyakorolnak az öregedésre, a generációs megújulásra és a 
mezőgazdasági fejlődésre;

G. mivel a kohéziós politika – különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
(ERFA) nyújtott jelentős pénzügyi támogatások révén – jelentős mértékben hozzájárul a 
digitális egységes piac célkitűzéseinek megvalósításához;

H. mivel a vidéki területek az Unió területének 44%-át teszik ki;

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0427.
2 Forest fires — Sparking fire smart policies in the EU (Erdőtüzek – Intelligens védelmi politikák az EU-ban), 
Európai Bizottság (2018). 
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I. mivel a vidéki gazdaságokat érintő egyik fő probléma a mezőgazdaság csökkenő 
részaránya; mivel az adatok szerint az uniós mezőgazdasági termelőknek csupán 10,7%-
a legfeljebb 40 éves, és a mezőgazdasági termelői réteg elöregedőben van, ami hatással 
lesz a mezőgazdasági ágazatra;

J. mivel a vidéki területek demográfiai változással kapcsolatos szükségleteit 
összehangoltabb és hatékonyabb módon kell kielégíteni;

1. felhívja a figyelmet a demográfiai probléma súlyosságára és a társadalmi-gazdasági 
valósággal való kapcsolatára; úgy véli, hogy új lehetőségeket és előretekintő 
beruházásokat kell teremteni a vidéki területeken, például rövid ellátási láncok és 
regionális élelmiszerpiacok kialakítása révén;

2. hangsúlyozza, hogy a földhöz való hozzáférés, a közös agrárpolitika (KAP) szerinti 
közvetlen kifizetések és a támogatások terén mind az uniós tagállamok között, mind az 
azokon belül fennálló egyenlőtlenségek azon problémák közé tartoznak, amelyekkel 
foglalkozni kell annak érdekében, hogy megálljon a regionális hanyatlás, hogy az 
idősek a mezőgazdasági tevékenységből nyugdíjba vonulhassanak, és hogy a fiatalok 
ösztönzést kapjanak a mezőgazdaságba való belépésre;

3. arra számít, hogy a vidéki területeken új kohéziós társadalmi programok, például az 
alapjövedelemre vonatkozó kísérleti projektek indulnak;

4. felhívja a figyelmet a szolgáltatások rendelkezésre állásának fontosságára a régiókban, 
mivel azok gyérülése arra ösztönzi az időseket, hogy korábban nyugdíjba vonuljanak, és 
olyan városokba költözzenek, ahol ezek a szolgáltatások könnyen hozzáférhetők;

5. hangsúlyozza, hogy a vidéki területek folytatódó elnéptelenedése, amely a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy a megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása 
tekintetében nehézségekhez vezet, nem csupán súlyos gazdasági és társadalmi 
következményekkel jár, hanem hatalmas kihívást jelent az európai zöld 
megállapodásban és más uniós szakpolitikákban, például a KAP-ban és a kohéziós 
politikában felvázolt ambiciózus célkitűzések elérése szempontjából is; kitart amellett, 
hogy az európai zöld megállapodás hatálya alá tartozó beruházásoknak figyelembe kell 
venniük a demográfiai tényezőket;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiára és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos stratégiára vonatkozó politikai iránymutatások kidolgozása 
során a tagállamokkal, valamint a meglévő munkahelyek megőrzéséhez és új 
munkahelyek teremtéséhez hozzájáruló regionális és helyi hatóságokkal együttműködve 
tegyen gyakorlati lépéseket a vidéki lakosság megtartása érdekében, és tegye vonzóbbá 
a vidéki térségeket a szakképzett munkavállalók számára, elsősorban a strukturálisan 
gyengébb régiókban, különösen régióink mezőgazdasági tevékenységeinek felértékelése 
révén;

7. felhívja a Bizottságot, hogy használja ki mindkét stratégiát a mezőgazdasági ágazat és a 
vidéki területek megítélésének javítása érdekében, szem előtt tartva ugyanakkor, hogy a 
mezőgazdaságra vonatkozó ismeretek hiánya számos tévhitet okoz a mezőgazdasági 
termelők által végzett munkával és a környezethez való hozzájárulásukkal kapcsolatban;
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8. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy fejlessze a helyi gazdaságokat, amelyek 
munkalehetőségeket teremthetnek;

9. kéri a vállalkozásokra és a közigazgatásra nehezedő adminisztratív terhek csökkentését 
kevesebb követelmény és nagyobb jogbiztonság mellett, ezáltal javítva a helyi szintű 
sikeres finanszírozás keretfeltételeit és csökkentve a beruházások előtt álló akadályokat;

10. elismeri, hogy a körforgásos gazdaságban és a biogazdaságban nagy lehetőségek 
rejlenek egy hatékonyabb agrár-élelmiszeripari ágazat megvalósítása tekintetében; 
felszólít olyan szabályozási rendelkezések elfogadására, amelyek figyelembe veszik a 
mezőgazdaság sajátos szükségleteit annak érdekében, hogy a fiatalok támogatása révén 
új lehetőségeket teremtsenek a vidéki területeken, csökkentve a bürokráciát és 
előmozdítva a digitalizációt és a vállalkozói hajlandóságot;

11. hangsúlyozza a KAP alapvető szerepét a foglalkoztatás fenntartásában és 
megteremtésében a vidéki és mezőgazdasági ágazatban, de elismeri annak korlátait; 
sürgeti ezért, hogy a kohéziós politika forrásait és az új uniós gazdaságélénkítési alapot 
hatékonyabban használják fel a vidéki területek szükségleteinek kielégítése érdekében, 
megerősítve az e területen tett erőfeszítéseket és törekedve az együttműködés új 
formáira;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy a vidéki térségekből történő elvándorlás fő okait jelentő 
strukturális kihívások kezelése érdekében biztosítson elsőbbséget a munkaerőpiaci 
lehetőségek megteremtésének, az energetikai átállás támogatásának, valamint a 
közlekedési és széles sávú infrastruktúra fejlesztésének;

13. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a vidéki területekre vonatkozó hosszú 
távú jövőképét ismertető jövőbeli kiadvány tartalmazzon részletes elemzést a 
mezőgazdaság, az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás mint a vidéki gazdaság fő 
pillérei szerepéről;

14. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a kohéziós politika 
pozitív hatásait és sikeres eredményeit az Unióban jobban kommunikálják és 
népszerűsítsék;

15. hangsúlyozza, hogy komoly lehetőségek rejlenek a fenntartható mezőgazdaságban, 
amennyiben tisztességes és hosszú távú munkahelyeket teremt a vidéki térségekben;

16. hangsúlyozza, hogy a fiatalok foglalkoztatásának, a digitális összekapcsoltságnak és a 
vállalkozói készségnek a tagállamok bevált gyakorlatait felhasználva történő 
támogatása révén elő kell mozdítani és fejleszteni kell a fiatalok vidéki térségekbe való 
visszatérésére irányuló projekteket;

17. elismeri, hogy a demográfiai kihívásokat leghatékonyabban azok a politikák kezelik, 
amelyek hosszú távú célokat tűznek ki, és amelyek a helyi érdekelt felekkel és a civil 
társadalmi szervezetekkel folytatott konzultáció eredményeként születnek;

18. rámutat arra, hogy a Bizottság ismételt állításai ellenére még mindig nem rendelkezünk 
olyan hosszú távú stratégiával, amely lehetővé tenné a vidéki területek számára, hogy 
szembenézzenek a demográfiai kihívásokkal, a szegénység veszélyével és a 
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szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáféréssel;

19. sürgeti a Bizottságot, hogy a demográfiai megfontolásokat a kohéziós politika 
valamennyi eszközének szerves részeként vegye figyelembe; hangsúlyozza, hogy 
minden uniós kezdeményezést össze kell hangolni a tagállamok által a demográfiai 
kihívásra adott válaszként elfogadott stratégiákkal;

20. úgy véli, hogy az új KAP-stratégiáknak rugalmasnak kell lenniük, és magukban kell 
foglalniuk a kifejezetten a digitalizáció, a vidéki mobilitás és az intelligens városok 
fejlesztésének támogatására kialakított eszközöket;

21. rámutat arra, hogy a kohéziós politikának határozottabban kell összpontosítania a vidéki 
területeken történő innovációra; hangsúlyozza, hogy a KAP forrásait összehangolt 
erőfeszítés keretében kell felhasználni annak érdekében, hogy a családi gazdaságok 
élvezhessék az innováció és az új technológiák előnyeit;

22. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság gazdasági jövedelmezőségét biztosító 
intézkedések alapvető fontosságúak azon demográfiai politikák sikeréhez, amelyek 
célja, hogy friss életet vigyenek a vidéki közösségekbe, és vonzóvá tegyék azokat a 
fiatalabb generációk számára;

23. politikai szinten ambiciózusabb intézkedésekre szólít fel annak érdekében, hogy a 
földhöz és a hitelhez való hozzáférés feltételeinek jelentős módosítása révén 
előmozdítsák a generációváltást ebben az ágazatban; átfogó uniós támogatást kér a fiatal 
mezőgazdasági termelők számára olyan szakpolitikák elfogadása révén, amelyek nem 
korlátozódnak a KAP-ra, annak ugyanis több célkitűzést kell elérnie kevesebb 
finanszírozással;

24. úgy véli, hogy a fiatal és az újonnan belépő mezőgazdasági termelők mezőgazdasági 
tevékenységbe való hatékonyabb bevonásának ösztönzése érdekében elengedhetetlen, 
hogy a bürokrácia csökkentése és a nyugdíjba vonuló mezőgazdasági termelők számára 
megfelelő feltételek biztosítása révén könnyebbé váljon a mezőgazdasági üzemek 
átadása;

25. elismeri a nők mezőgazdaságban betöltött kulcsfontosságú szerepét; kéri, hogy 
hozzanak intézkedéseket a vidéki területeken annak érdekében, hogy minden generáció 
nőtagjai számára megkönnyítsék a közvetlen környezetükben maradást, hozzájárulva 
ezzel e területek újjáélesztéséhez és továbbfejlesztéséhez;

26. támogatja a vidéki foglalkoztatás minőségének a diverzifikáció és az innováció révén 
történő javítására irányuló kezdeményezéseket; megjegyzi, hogy ezt a célkitűzést az 
európai zöld megállapodás szerinti számos stratégiában, valamint a cselekvési 
tervekben prioritásként kell kezelni, és a tagállamokkal összehangolt módon kell 
megvalósítani;

27. támogatja az innovációt és a digitalizációt az élő, dinamikus és gazdaságilag életképes 
vidéki környezet előmozdítása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy az intelligens 
városokra és falvakra vonatkozó kezdeményezésekből merítve dolgozzon ki új eszközt 
a kontinentális és a legkülső vidéki térségekben a már meglévő és az induló 
vállalkozások, ezáltal e térségek gazdasági és termelési rendszereinek fejlesztésére, 



AD\1219515HU.docx 7/10 PE657.414v02-00

HU

előkészítve ezzel a digitális gazdasághoz vezető utat a vidéki területeken;

28. felszólítja a Bizottságot, hogy az európai zöld megállapodás és a biogazdaságra 
vonatkozó uniós cselekvési terv keretében támogassa a megújuló erőforrások 
finanszírozását, ami munkahelyeket teremthet és számos vidéki terület gazdasági 
megújulását segítheti; felszólítja a tagállamokat, hogy fontolják meg számítástechnikai 
képzési modulok bevezetését olyan régiókban, ahol ezek a készségek nem kielégítő 
szintűek; hangsúlyozza, hogy a helyi akciócsoportok jelentős mértékben hozzájárultak a 
vidéki területek gazdasági ágazatai közötti kölcsönhatások megerősítéséhez és a 
vidékfejlesztési politikák végrehajtásához;

29. emlékeztet arra, hogy a legkülső régióknak is részesülniük kell egy nagyszabású 
közegészségügyi terv előnyeiből annak biztosítása érdekében, hogy e régiókban, 
különösen a vidéki területeken minden polgár hozzáférhessen az ivóvízhez;

30. kiemeli a közösségvezérelt helyi fejlesztésre irányuló kezdeményezések központi 
szerepét az élő és virágzó helyi vidéki gazdaságok megtartásában és helyreállításában, 
valamint a Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale („a vidéki 
gazdaság fejlesztésére irányuló fellépések közötti kapocs”, LEADER) megközelítés 
megfelelő szintű finanszírozásának szükségességét; sürgeti a tagállamokat, hogy teljes 
mértékben használják ki a LEADER kínálta kapacitásokat;

31. felszólítja az illetékes nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy fontolják meg a 
kötelező oktatás részeként olyan oktatási modulok bevezetését, amelyek célja egyrészt a 
városi területeken élő diákok, másrészt a nem városi területeken folytatott 
tevékenységek és életmódok közötti kapcsolat kialakítása és/vagy megerősítése a 
jövőbeli generációk és a vidéki területek megismerése és a köztük lévő kapcsolat 
erősítése érdekében;

32. hangsúlyozza, hogy az e területre irányuló beruházásoknak az EMVA prioritásává kell 
válniuk;

33. hangsúlyozza, hogy a mobilitás és a hálózatépítési lehetőségek előmozdítása, valamint a 
kis- és középvállalkozások és a kézműves vállalkozások innovatív intézkedéseinek 
támogatása a vidéki területek sikerének kulcsfontosságú tényezői;

34. megjegyzi, hogy a hatékony mobilitási rendszer a regionális gazdasági fejlődés, a 
területi kohézió és a regionális potenciál fejlesztésének egyik előfeltétele; hangsúlyozza, 
hogy ezért biztosítani kell a szükséges finanszírozást a közlekedési összeköttetések 
fejlesztéséhez és fenntartásához, ami arra ösztönözheti az idősebb generációkat, hogy 
hosszabb ideig maradjanak a vidéki területeken, és odavonzhatja a városi központokból 
származó fiatalokat, hogy vidéken dolgozzanak;

35. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló 
megállapodásból ismét hiányzik a demográfiai nehézségekből eredő kihívások 
leküzdéséhez szükséges ambíció; bírálja a kontinentális és a legkülső régiókban 
található vidéki területek fenntartható előmozdítását célzó két fő közösségi eszköz 
(vagyis a kohéziós politika és a KAP) finanszírozásának csökkentését; sajnálatának ad 
hangot amiatt, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló megállapodásból hiányzik a 
demográfiai változásokból eredő kihívások leküzdéséhez szükséges ambíció;
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36. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy elsőként a legkülső régiókat érinti az olyan 
programok finanszírozásának csökkentése, mint például a távoli fekvéssel és 
szigetjelleggel összefüggő támogatási program;

37. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a legkülső régiók szenvednek az elszigeteltségtől, a 
földrajzi távolságtól és fiataljaik kilátástalan helyzetétől, pedig az EUMSZ 349. 
cikkének lehetővé kellene tennie számukra e kérdés kezelését;

38. felszólít egy olyan nagyszabású terv kidolgozására, amely valamennyi vállalkozás 
számára megkönnyíti az átadást annak érdekében, hogy lehetővé tegye a fiatalok 
számára a munkalehetőségekhez való hozzáférést, a gazdasági tevékenység folytatását, 
valamint hogy megfelelő nyugdíjat biztosítson a távozó munkavállalók számára; 
megjegyzi, hogy ezek az intézkedések vonzóbbá tennék a vidéki gazdaságot, kezdve a 
mezőgazdasággal, és Európa legkülső régióinak és vidéki térségeinek javát szolgálnák.
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