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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy a strukturális alapoknak a lisszaboni stratégia célkitűzései felé való, a 
2006–2013 közötti programozási időszakra vonatkozó orientálásának figyelembe kell 
vennie a régiók sajátosságait, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a területi kohézióra és 
a regionális különbségek csökkentésére vonatkozó célkitűzések rovására valósul meg;

2. hangsúlyozza, hogy a vidékfejlesztési politikának a közös agrárpolitika eszköztárát kell 
kísérnie és kiegészítenie, figyelembe véve ez utóbbi olyan általánosabb célkitűzéseit, mint 
a mezőgazdasági termelés és a jövedelmek növelése, a piacok stabilizálása, valamint az 
ellátásbiztonság és a megfelelő élelmiszerellátás garantálása;

3. hangsúlyozza, hogy a vidéki területek valószínűleg nehezen igazodnak a regionális 
politika ezen új irányultságához a jellemzőikből adódóan: elöregedő lakosság, az elégtelen 
kommunkációs és közlekedési hálózatok okozta elszigeteltség, a vidékről való folyamatos 
elvándorlás, a vidéki lakosság alacsonyabb képzettségi szintje, az infrastruktúra és a 
közszolgáltatások hiánya, a vidéki szereplők többirányú tevékenységei, a vállalkozásokat, 
valamint az oktatási és kutatási intézményeket összegyűjtő versenyképességi pólusokra 
vonatkozó projekt megszervezéséhez a tervezés hiánya;

4. emlékeztet e tekintetben, hogy elvben az Unió minden régiójának ugyanazokat a 
fejlesztési lehetőségeket kell biztosítani a leginkább hátrányos helyzetű területek további 
területi alapú elkülönülésének megakadályozására;

5. hangsúlyozza, hogy a vidéki területek nagy részén a fejlesztési lehetőségeket a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei, a munkahelyek hiánya és az életkor-
piramis korlátozzák, különösen a fiatalok és a nők számára;

6. rámutat, hogy egyes területeken a mezőgazdasági termelés bizonyos formáinak nincs 
alternatívája, ezért azokat környezetvédelmi és regionális politikai okokból mindenáron 
fenn kell tartani, különösen az elsivatagosodás által veszélyeztetett távoli és hegyvidéki 
területeken;

7. emlékeztet arra, hogy a 2001. június 16–16-án ülésező göteborgi Európai Tanács 
kiterjesztette a lisszaboni célkitűzéseket a fenntarthatóság és a kohézió fogalmára is, és 
hogy a vidékfejlesztési politika célja a fenntartható kisüzemi mezőgazdaság, a nem 
mezőgazdasági vidéki tevékenységek megőrzése, a helyi fejlesztési potenciál 
érvényesítése, a környezetvédelem, a kiegyensúlyozott regionális tervezés, valamint a kis-
és középvállalatok fejlesztése;

8. hangsúlyozza, hogy a fenntartható és kiegyensúlyozott vidékfejlesztés csak akkor érhető 
el, ha a vidéki és városi területek közötti együttműködés, például az oktatás, az integráció, 
az élelmiszer-ellátás, a hulladékkezelés, az energiafogyasztás és a környezetvédelem terén 
mindkét fél érdekeit egyenlő mértékben tükröző megközelítésen alapul; szintén 
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hangsúlyozza, hogy e célból speciális programokat kell szentelni a városi és vidéki 
területek közötti kapcsolatoknak;

9. úgy véli, hogy a vidékkel kapcsolatban a jövőben felmerülő kérdések olyan 
kiegyensúlyozott fejlesztési politikát tesznek szükségessé, amely az összes társadalmi és 
gazdasági szereplőre kiterjed, a termelő és szolgáltató kis- és mikrovállalkozásokat is 
beleértve az integrált helyi fejlesztésben játszott szerepük okán;

10. úgy véli, hogy az új tagállamok esetében a vidékfejlesztési politikának a mezőgazdaság 
hatékonyságának növelésére, valamint a vidék és a városok közötti gazdasági fejlettségi 
szakadék felszámolására kell irányulnia, többek között a nem gazdálkodási jellegű 
tevékenységek támogatásával; ez a célkitűzés a strukturális alapok felhasználásával is 
elérhető;

11. úgy véli, hogy az Unió szerepe, különösen az új tagállamokban a mezőgazdaság 
átszervezésének, a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésnek, valalmint a vidék és a 
városok közötti kiegyensúlyozott kapcsolat kialakításának megkönnyítése;

12. üdvözli a 2003 novemberében Salzburgban rendezett második európai vidékfejlesztési 
konferencián meghirdetett törekvéseket, de sajnálja, hogy a közös agrárpolitika (KAP) 
második pillérének juttatott finanszírozás jelentős mértékű csökkentése az utolsó pénzügyi 
tervben azt a kockázatot hordozza magában, hogy a finanszírozás hatástalan lesz, és 
növeli majd a gazdálkodók és a vidéki lakosok közötti szakadék elmélyülésének 
kockázatát; 

13. véleménye szerint annak biztosítása érdekében, hogy az új tagállamok konszolidálhassák 
mezőgazdasági struktúráikat, a második pillér megerősítésére nem nem szabad az első 
pillérből forrásokat átcsoportosítani, ehelyett a strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
vidékfejlesztési programok finanszírozására szolgáló előirányzataiból kell támogatni őket;

14. javasolja a Bizottságnak, hogy végezze el az EMVA, az ERFA és az ESZA régiónkénti 
megvalósítása és pénzügyi végrehajtása során felhasznált eszközök értékelését annak 
ellenőrzése érdekében, hogy az alapok odaítélése során a vidéki területek fejlesztése a 
lehető leghatékonyabb módon történik-e;

15. megismétli a Parlament arra vonatkozó felhívását, hogy készüljön részletes elemzés a 
különböző, mezőgazdasági és nem mezőgazdasági profilú vidéki gazdasági szereplők 
jóvoltából megvalósított előnyökről, valamint a munkahelyteremtés és 
munkahelymegtartás terén elért eredményekről; megismétli arra vonatkozó felhívását, 
hogy a Bizottság készítsen részletes régiónkénti elemzést ezen szereplők támogatási 
igényeinek meghatározására, egy új és koherens alapokon nyugvó vidékpolitika 
kidolgozása érdekében;

16. szükségesnek tartja a kormányzás és a partnerség javítását az állami hatóságok és 
valamennyi gazdasági és szociális partner közötti szorosabb, európai, nemzeti és helyi 
szintű együttműködés segítségével a helyi vidékpolitikák meghatározása, végrehajtása és 
ellenőrzése érdekében;

17. javasolja, hogy a 2014-ben kezdődő finanszírozási időszaktól kezdve tegyenek lépéseket a 
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strukturális alapoknak a vidéki területek érdekeihez való igazítására, és arra, hogy a KAP 
második pillére alá tartozó támogatási politikát a mezőgazdasági ágazaton túlmenően 
alakítsák a vidéki területek érdekeit szolgáló integrált politikává; ennek megfelelően 
szorosabb együttműködést szorgalmaz a KAP és a kohéziós politika között; elismeri, 
hogy jobb koordinációra van szükség a két politikaterület között, a regionális és a 
vidékfejlesztési politika közötti szinergiáknak és a két politika egymást kiegészítő 
jellegének előmozdítása, valamint céljaik átfogó és integrált megvalósításának lehetővé 
tétele érdekében;

18. Rámutat, hogy koherens, hosszú távú vidékfejlesztési stratégiára van szükség a 
rendelkezésre álló források leghatékonyabb és leghatásosabb felhasználásra érdekében.

19. kéri, hogy a Bizottság a KAP állapotfelmérésének részeként 2011-ig hozzon létre magas 
szintű munkacsoportot, amely javaslatokat tesz a vidéki gazdaság és a vidéki területeken 
élők jövőjének biztosítására 2013 után.



PE406.045v02-00 6/6 AD\738815HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 10.9.2008

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

31
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, 
Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Albert Deß, Constantin 
Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-
Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, 
Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead 
McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, 
María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Alyn 
Smith, Andrzej Tomasz Zapałowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Katerina Batzeli, Gábor Harangozó, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer, 
Catherine Neris, Markus Pieper, Kyösti Virrankoski


	738815hu.doc

