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A vidéki, hegyvidéki és távoli területekre vonatkozó uniós menetrend 
Az Európai Parlament 2018. október 3-i állásfoglalása a vidéki, hegyvidéki és távoli 
területek sajátos szükségleteinek kezeléséről (2018/2720(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikkére,

– tekintettel az EU hegyvidéki régióiban a kohéziós politikáról szóló, 2016. május 10-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemeiről szóló, 2017. június 13-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unión belüli 
megerősítéséről: az Európai Bizottság hetedik jelentéséről szóló, 2018. április 17-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a vidéki, hegyvidéki és távoli területek az EU területének 80%-át teszik ki, 
lakossága 57%-ának nyújtanak otthont és a bruttó hozzáadott érték 46%-át állítják elő;

B. mivel az egy főre jutó GDP a nem városiasodott területeken az uniós átlag 70%-a, míg a 
városi lakosok az uniós átlag 123%-ának megfelelő egy főre jutó GDP-t élvezhetnek;

C. mivel a nem városi területeken a munkanélküliségi ráta 2008 és 2012 között 7%-ról 
10,4%-ra nőtt;

D. mivel a vidéki, hegyvidéki és távoli területek lakosságának egynegyede nem 
rendelkezik internet-hozzáféréssel;

E. mivel fontos támogatni a vidéki, hegyvidéki és távoli területeket az előttük álló 
kihívások leküzdésében; mivel az egyik ilyen kihívás a vidék elnéptelenedése, és az 

1 HL C 76., 2018.2.28., 11. o.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0254.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0105.



idősek (65 év felettiek) e területek teljes népességének 20%-át képviselik, a fiatalok 
pedig továbbra is elvándorolnak; mivel ezért a városi területeken kívül élő sok polgár 
számára kell biztosítani, hogy hasonló lehetőségeik legyenek, mint a városi területeken 
élőknek;

F. mivel a szolgáltatási szektor csak a városokon kívüli foglalkoztatás 24%-át biztosítja;

G. mivel az európai gazdaság, városok, ipar (beleértve az idegenforgalmat) és polgárok az 
élelmiszer, a földhasználat, az energia, a víz, a tiszta levegő és a nyersanyagok 
tekintetében nagymértékben függnek ezektől a területektől;

H. mivel a vidéki, hegyvidéki és távoli területek gyakran a tagállamok határ menti 
régióiban és az EU külső határai közelében találhatók, és mivel különleges 
szükségleteik kezelése, a kohézió előmozdítása és a jószomszédi kapcsolatok 
elősegítése érdekében teljes mértékben fel kell használni a határokon átnyúló 
együttműködésből, a makroregionális stratégiákból és az egyéb eszközökből, mint 
például az európai területi együttműködési csoportosulásból származó lehetőségeket;

I. mivel 40 európai ország képviselői aláírták az Európai Vidéki Parlament által 2017-ben 
kiadott venhorsti nyilatkozatot, amelynek célja az együttműködés előmozdítása olyan 
területeken, mint a hálózati összekapcsoltság, az infrastruktúra, a szolgáltatások, a helyi 
gazdaságok megerősítése, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem;

1. hangsúlyozza a vidéki, hegyvidéki és távoli területek fontosságát a kiegyensúlyozott 
területfejlesztés szempontjából Európában, valamint azt, hogy meg kell erősíteni azokat 
sajátos szükségleteiknek az uniós szakpolitikák révén történő kielégítése révén;

2. úgy véli, hogy a helyi fejlesztés elősegítése elengedhetetlen a helyzet stabilizálásához és 
a helyi piacokon, valamint a demográfiai dinamika és a természeti eszközök terén 
tapasztalható negatív tendenciák ellensúlyozásához;

3. továbbá kéri az uniós politikák összehangolását a vidéki területek fejlesztésének 
biztosítása céljából;

4. hangsúlyozza, hogy a vidéki, hegyvidéki és távoli területek valamennyi szakpolitikába 
való bevonására irányuló beruházások szükségesek az uniós prioritások eléréséhez, 
beleértve többek között az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést, az 
élelmezés- és élelmiszer-biztonságot, a társadalmi befogadást, a nemek közötti 
egyenlőséget, az éghajlatváltozást, a munkahelyteremtést, a digitalizációt és a hatékony 
belső piacot;

5. a vidéki, hegyvidéki és távoli területekre vonatkozó uniós ütemtervet kér a társadalmi-
gazdasági fejlődés, a gazdasági növekedés és a diverzifikáció, a társadalmi jólét és a 
városi területekkel való együttműködés és összekapcsolás előmozdítására a kohézió 
elősegítése és a területi széttagoltság kockázatának megelőzése érdekében; sürgeti az 
intelligens falvakra vonatkozó megállapodás létrehozását a vidéki térségekre hatást 
gyakorló uniós szakpolitikák számára hatékonyabb, integráltabb és összehangoltabb 
megközelítés biztosítása érdekében, a kormányzat minden szintjének bevonásával, a 
szubszidiaritás elvével és az Amszterdami Paktumban meghatározott európai 
városfejlesztési menetrenddel összhangban;



6. továbbá kéri, hogy a vidéki, hegyvidéki és távoli területekre vonatkozó ütemterv 
foglaljon magában a vidéki, hegyvidéki és távoli területek fejlesztésére vonatkozó 
stratégiai keretet, amely össze van hangolva a lemaradó és peremrégiókra irányuló 
stratégiákkal, a vidéki területek szempontjainak figyelembevétele, az intelligens falvak, 
a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a digitalizáció, a képzés és az innováció 
céljainak elérése érdekében; továbbá a vidéki és városi pólusok közötti intelligens 
együttműködés és partnerségek megerősítését kéri a vidéki-városi kapcsolatok 
egyensúlyának helyreállítása érdekében;

7. arra ösztönzi a vidéki térségeket és közösségeket, hogy dolgozzanak ki olyan 
projekteket, mint az intelligens falvak, építve a meglévő erősségeikre és eszközeikre, 
valamint új lehetőségeket – például decentralizált szolgáltatásokat, energetikai 
megoldásokat, digitális technológiákat és innovációs megoldásokat – kifejlesztve;

8. hangsúlyozza, hogy támogatni kell a vidéki idegenforgalom és a hegyvidéki falusi 
turizmus továbbfejlesztését, ugyanakkor meg kell őrizni e területek sajátosságait, 
például a hagyományokat és a hagyományos helyi termékeket, mivel a turizmus jelentős 
társadalmi, gazdasági és kulturális hatással jár;

9. hangsúlyozza a vulkanikus hegyvidéki régiókban és a vulkánokban rejlő lehetőségeket, 
különösen a vulkanológiának a megújuló energiákkal kapcsolatos célok eléréséhez, 
valamint a természeti katasztrófák, mint például vulkánkitörések megelőzéséhez és 
kezeléséhez való hozzájárulása tekintetében;

10. felhívja a Bizottságot, hogy a jövőbeli jogalkotási javaslatokba foglaljon bele az e 
területek sajátosságaival foglalkozó rendelkezéseket, és biztosítson megfelelő 
finanszírozást, különösen az európai strukturális és beruházási alapokból, a 2020 utáni 
kohéziós politika számára;

11. hangsúlyozza, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) jelentős 
mértékben hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézióhoz, különösen a vidéki 
térségekben, és fontos területi dimenzióval rendelkezik; ezért azt ajánlja, hogy az 
EMVA-kiadások továbbra is kapcsolódjanak a kohéziós politikához, az integrált és 
kiegészítő finanszírozás megkönnyítése, valamint a kedvezményezettek számára az 
eljárások egyszerűsítése céljából is, hogy a régiók különböző uniós forrásokból 
meríthessenek a finanszírozási lehetőségek optimalizálása és a vidéki térségekben való 
beruházás érdekében;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának és a tagállamoknak.


