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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

1. rámutat, hogy az elszegényedés és kirekesztés jelensége nem korlátozódik a városi 
területekre, hanem a vidéket is érinti, még ha sajátos formában is, abból következően, 
hogy vidéki környezetben a társadalmi kirekesztéshez területi kirekesztés is járul, és hogy 
e gazdasági fejlődésből kirekesztett területek esetében az ott élő valamennyi társadalmi 
csoport érintett;

2. hangsúlyozza, hogy míg a nők központi szerepet játszanak a vidéki gazdaságban, a 
döntéshozatalban csak igen korlátozott mértékben vesznek részt, ezért minden szinten 
lépéseket kell tenni a nők szövetkezetekben, szakszervezetekben és a helyi politikai 
döntéshozás szerveiben való képviseletének bővítésére, továbbá célzott intézkedéseket 
kell hozni a vidéki környezetben élő nők támogatására jogaik biztosítása és a szegénység 
elleni küzdelem érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy míg vidéken az idénymunkások mindig is a legsérülékenyebb 
csoportok közé tartoztak, ma már az idénymunka nagy részét migráns munkavállalók 
végzik; ezért úgy véli, ügyelni kell arra, hogy az ilyen munkavállalókat a helyi 
munkásokéhoz hasonló munkaszerződésekkel és munkakörülmények között alkalmazzák;

4. úgy véli, hogy míg a múltban a vidéki lakosság elvándorlása megkönnyítette az eredeti
tevékenységük gyakorlásából kiszorult mezőgazdasági termelők elhelyezkedését, ma már 
nem ez a helyzet, mivel a munkanélküliség nagymértékben sújtja a szakképzetlen 
dolgozókat; hozzáteszi, hogy a szerkezetváltási és delokalizációs hullám elsőként a 
vidékre telepített ipari egységeket éri el, ezáltal is csökkentve a többirányú tevékenységek 
lehetőségét, amely korábban esélyt adott a nehéz helyzetbe került mezőgazdasági 
kistermelőknek mezőgazdaságból származó jövedelmük kiegészítésére, és ez tovább 
gyorsítja elszegényedésüket;

5. hangoztatja a jövedelmet biztosító tevékenységek vidéki területeken való fenntartásának 
szükségességét, ami azt is jelenti, hogy különös figyelmet kell fordítani a családi 
birtokokra és a kis- és középméretű mezőgazdasági üzemekre, mégpedig a KAP 
méltányosabbá tétele révén, valamint azokra a nem mezőgazdasági jellegű vállalkozói 
tevékenységekre, amelyek a lakosság megtartásához és az új betelepülők fogadásához 
szükséges árukat és szolgáltatásokat biztosítják;

6. rámutat, hogy a mezőgazdasági tevékenység gyakran az utolsó tevékenység, amely jelen 
van a vidéki területeken; hangsúlyozza továbbá a minőségi közszolgáltatások vidéki 
területeken való fenntartásának fontosságát – beleértve a hegyvidéki területeket és a 
legkülsőbb régiókat – az elszigetelődés megakadályozása, valamint a mezőgazdasági 
termelők és családjaik számára az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a közlekedéshez és a 
kommunikációhoz, illetve a kultúrához és a tisztes élethez való általános hozzáférés 
biztosítása érdekében; úgy véli, hogy ezért olyan intézkedések bevezetésére van szükség, 
amelyek ösztönzik a fiatal mezőgazdasági termelők letelepedését, ugyanakkor a 
mezőgazdasági üzemek életképessége mellett fontos kötelezettséget vállalni a vidéki 
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környezet élhetővé tételére a közszolgáltatásokhoz (posták, iskolák, tömegközlekedés, 
egészségügyi szolgáltatások, stb.) való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a 
közszolgáltatások (kisgyermekek és idősek napközi elhelyezésére szolgáló rendszerek, 
szociális és bérlakások, stb.) és az elszigetelődés megtörését lehetővé tevő közösségi terek 
(üzletek, kávézók, kulturális központok) fenntartása révén;

7. úgy véli, hogy a megújuló energiaforrásokból – úgymint a mezőgazdasági biogázokból és 
az erdészeti faforgácsból – származó, helyi energiatermelő üzemekben történő 
energiatermelésben rejlik a vidéki és peremterületek gazdasága újraélesztésének, valamint 
a fenntartható energiapolitika kivitelezésének lehetősége, feltéve, hogy a folyamat pozitív 
szénegyensúlya biztosított, valamint hogy az élelmiszerellátás és az agrár-ökoszisztéma 
nemzetközi biztonságára gyakorolt negatív hatás elkerülhető; hangoztatja, hogy a 
Strukturális és Kohéziós Alapokból még több forrást kell az effajta energiatermeléshez 
alkalmazható technológiák fejlesztésére fordítani;

8. hangsúlyozza a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági gazdasági tevékenységek (mint 
például a mezőgazdasági termékek feldolgozása és értékesítése, az idegenforgalom, a 
szolgáltatások, valamint a kis- és középméretű üzemek) vidéki területeken betöltött fontos 
szerepét a foglalkoztatásban és a szegénység, valamint a vidék elnéptelenedésének 
megelőzésében; ezért felhív a vidéki területek további szakképzési lehetőségeinek 
javítására, a vállalkozásfejlesztés támogatása céljából;

9. úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani az új tagállamokra, mivel bár a 
piacgazdaságba való átmenet időszakában ezekben az országokban a lakossági 
elvándorlás egyértelműen a vidék felé irányult, a jövőben ez a tendencia megfordulhat, 
ami súlyosbíthatja az elszegényedést nem csupán vidéken, hanem a városközpontokban is;

10. hangsúlyozza, hogy a vidéki területek alacsony népsűrűsége és ebből következő elenyésző 
választási ereje a politikai döntésekben is tükröződik; megjegyzi, hogy a munkaerő-piaci 
beilleszkedés tekintetében a szakosodás kap hangsúlyt, ami kevéssé összeegyeztethető a 
többirányú tevékenységekkel, melyre az álláslehetőségek hiánya kényszeríti a vidéki 
munkavállalókat; hangsúlyozza továbbá, hogy a vidéki területek elnéptelenedése elleni 
küzdelem megköveteli a fiatal mezőgazdasági termelők kiemelt támogatását;

11. hangsúlyozza, hogy figyelmet kell fordítani a vidéki területek fejlesztése érdekében 
mobilizált alapok közötti kapcsolódásra és egymást kiegészítő jellegre, legyen szó akár a 
regionális politikából, akár a közös agrárpolitikából eredő alapokról; 

12. hangsúlyozza a mezőgazdaság hagyományos formái – úgy mint a kisüzemi gazdaságok –
védelmének szükségességét, amelyek erősítik a peremterületek vidéki közösségeinek 
összetartását;

13. hangsúlyozza a gazdálkodás mellett a kézműves és egyéb tevékenységek területén 
működő mezőgazdasági termelők szövetségei, szövetkezetei, borszövetkezetei és egyéb 
helyi intézményei számára nyújtott támogatás fokozásának szükségességét a termékek 
piaci értékesítése, a helyi piacok megteremtése, valamint a termelők és a fogyasztók 
közötti szorosabb kapcsolat kialakítása céljából;
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