
AM\592585HU.doc PE 365.127v01-00

külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2005.12.09. PE 365.127v01-00

MÓDOSÍTÁSOK 18-105

Véleménytervezet (PE 364.667v01-00)
Elspeth Attwooll
A vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatás

Határozati javaslat (COM(2005)0304 – C6-0349/2005 – 2005/0129(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg Parlament általi módosítások

Módosítás, előterjesztette:Bernadette Bourzai

Módosítás:18
Melléklet, 1. szakasz, 2. bekezdés, 4. francia bekezdés

- az új, piacorientált közös agrárpolitika 
végrehajtásának és az ebből következő 
szükségszerű szerkezetátalakításnak a 
támogatása a régi és az új tagállamokban.

– az új, piacorientált közös agrárpolitika 
végrehajtásának és az ebből következő 
szükségszerű szerkezetátalakításnak a 
támogatása a régi és az új tagállamokban, 
illetve a fogyasztók elvárásainak figyelembe 
vétele az egészség, biztonság, és minőség 
tekintetében.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 19
Melléklet, 2.1. bekezdés, cím
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A KAP és a vidékfejlesztés Vidékfejlesztés a KAP keretein belül

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 20
Melléklet, 2.1. szakasz, 1. bekezdés

A mezőgazdaság továbbra is a vidéki 
területek legnagyobb használója és 
kulcstényező a vidék és a környezet 
minősége szempontjából. Az Európai Unió 
nemrég lezajlott bővítésével a KAP és a 
vidékfejlesztés jelentősége és fontossága 
megnőtt.

A mezőgazdaság továbbra is a vidéki 
területek legnagyobb használója és 
kulcstényező a vidék és a környezet 
minősége szempontjából. Az Európai Unió 
nemrég lezajlott bővítésével az első pillér, a 
KAP és a vidékfejlesztés jelentősége és 
fontossága megnőtt.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai és Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 21
Melléklet, 2.1. szakasz, 2. bekezdés

A KAP két pillére – a piacpolitika és a 
vidékfejlesztés – nélkül Európa sok vidéki 
területe egyre növekvő gazdasági, társadalmi 
és környezeti problémákkal szembesülne. 
Az európai mezőgazdasági modell jól 
tükrözi a gazdálkodásnak a táj, az 
élelmiszerek valamint a kulturális és 
természeti örökség gazdagságában és 
változatosságában betöltött 
multifunkcionális szerepét.

A KAP két pillére – a piacpolitika és a 
vidékfejlesztés – nélkül Európa sok vidéki 
területe egyre növekvő gazdasági, társadalmi 
és környezeti problémákkal szembesülne. 
Az európai mezőgazdasági modell jól 
tükrözi a gazdálkodásnak a táj, az 
élelmiszerek valamint a kulturális és 
természeti örökség gazdagságában és 
változatosságában betöltött 
multifunkcionális szerepét, és ezáltal jól 
alkalmazkodik az új társadalmi 
követelményekhez, melyek a következők: 
minőségi áruk, élelmiszerbiztonság, zöld 
turizmus, a természeti örökség 
hasznosítása, helyettesítő energiaforrások.

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 22
Melléklet, 2.2. szakasz

A 2003-as és 2004-es KAP-reformok 
jelentős lépést tettek az EU-ban zajló 
gazdálkodási tevékenység 
versenyképességének és fenntartható 
fejlődésének javítása irányába és 
meghatározták a jövőbeli reformok keretét. 
Az egymást követő reformok az 
ártámogatási garanciák csökkentésével 
fellendítették az európai mezőgazdaság 
versenyképességét. A termeléshez nem 
kötődő közvetlen kifizetések bevezetése arra 
serkenti a gazdálkodókat, hogy a fogyasztói 
kereslet által generált piaci jelzéseknek 
igyekezzenek megfelelni a mennyiséggel 
kapcsolatos politikai ösztönzők helyett. A 
kölcsönös megfeleltetésbe felvett 
környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, 
állategészségügyi és állatjóléti normák 
erősítik a fogyasztói bizalmat és növelik a 
gazdálkodás környezeti fenntarthatóságát.

A 2003-as és 2004-es KAP-reformok 
jelentős lépést tettek az EU-ban zajló 
gazdálkodási tevékenység regionális és 
helyi versenyképességének és fenntartható 
fejlődésének javítása irányába és 
meghatározták a jövőbeli reformok keretét. 
Az egymást követő reformok az 
ártámogatási garanciák csökkentésével 
fellendítették az európai mezőgazdaság 
versenyképességét. A termeléshez nem 
kötődő közvetlen kifizetések bevezetése arra 
serkenti a gazdálkodókat, hogy a fogyasztói 
kereslet által generált piaci jelzéseknek 
igyekezzenek megfelelni a mennyiséggel 
kapcsolatos politikai ösztönzők helyett. A 
kölcsönös megfeleltetésbe felvett 
környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, 
állategészségügyi és állatjóléti normák 
erősítik a fogyasztói bizalmat és növelik a 
gazdálkodás környezeti fenntarthatóságát.

Er. en

Indokolás

A KAP-reformoknak nemcsak az európai versenyképességet kell növelniük általában, hanem a 
regionális és a helyi versenyképességet is erősíteniük kell, és helyre kell állítaniuk az egyensúlyt az EU 
kevésbé és jobban fejlett régiói között.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 23
Melléklet, 2.2. szakasz

A 2003-as és 2004-es KAP-reformok 
jelentős lépést tettek az EU-ban zajló 
gazdálkodási tevékenység 
versenyképességének és fenntartható 

A 2003-as és 2004-es KAP-reformok 
jelentős lépést tettek az EU-ban zajló 
gazdálkodási tevékenység 
versenyképességének és fenntartható 
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fejlődésének javítása irányába és 
meghatározták a jövőbeli reformok keretét. 
Az egymást követő reformok az 
ártámogatási garanciák csökkentésével 
fellendítették az európai mezőgazdaság 
versenyképességét. A termeléshez nem 
kötődő közvetlen kifizetések bevezetése arra 
serkenti a gazdálkodókat, hogy a fogyasztói 
kereslet által generált piaci jelzéseknek 
igyekezzenek megfelelni a mennyiséggel 
kapcsolatos politikai ösztönzők helyett. A
kölcsönös megfeleltetésbe felvett 
környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, 
állategészségügyi és állatjóléti normák 
erősítik a fogyasztói bizalmat és növelik a 
gazdálkodás környezeti fenntarthatóságát.

fejlődésének javítása irányába és 
meghatározták a jövőbeli reformok keretét. 
Az egymást követő reformok az 
ártámogatási garanciák csökkentésével 
fellendítették az európai mezőgazdaság 
versenyképességét. A termeléshez nem 
kötődő közvetlen kifizetések bevezetése arra 
serkenti a gazdálkodókat, hogy a fogyasztói 
kereslet által generált piaci jelzéseknek 
igyekezzenek megfelelni a mennyiséggel 
kapcsolatos politikai ösztönzők helyett. Egy 
másik szinten, az EK-Szerződés 299. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően, a legkülső 
régiók, a körülményeikből adódó hátrányok 
miatt egyedi támogatásban részesülnek, 
amelyeket fent kell tartani. Végül pedig a
kölcsönös megfeleltetésbe felvett 
környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, 
állategészségügyi és állatjóléti normák 
erősítik a fogyasztói bizalmat és növelik a 
gazdálkodás környezeti fenntarthatóságát.

Er. pt

Indokolás

Az EK-Szerződés 299. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazása.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 24
Melléklet, 2.2. szakasz

A 2003-as és 2004-es KAP-reformok 
jelentős lépést tettek az EU-ban zajló 
gazdálkodási tevékenység 
versenyképességének és fenntartható 
fejlődésének javítása irányába és 
meghatározták a jövőbeli reformok keretét. 
Az egymást követő reformok az 
ártámogatási garanciák csökkentésével 
fellendítették az európai mezőgazdaság 
versenyképességét. A termeléshez nem 
kötődő közvetlen kifizetések bevezetése arra 

A 2003-as és 2004-es KAP-reformok 
jelentős lépést tettek az EU-ban zajló 
gazdálkodási tevékenység 
versenyképességének és fenntartható 
fejlődésének javítása irányába és 
meghatározták a jövőbeli reformok keretét. 
Az egymást követő reformok az 
ártámogatási garanciák csökkentésével 
fellendítették az európai mezőgazdaság 
versenyképességét. A termeléshez nem 
kötődő közvetlen kifizetések bevezetése arra 



AM\592585HU.doc 5/52 PE 365.127v01-00

külső fordítás

HU

serkenti a gazdálkodókat, hogy a fogyasztói
kereslet által generált piaci jelzéseknek 
igyekezzenek megfelelni a mennyiséggel 
kapcsolatos politikai ösztönzők helyett. A 
kölcsönös megfeleltetésbe felvett 
környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, 
állategészségügyi és állatjóléti normák 
erősítik a fogyasztói bizalmat és növelik a 
gazdálkodás környezeti fenntarthatóságát.

serkenti a gazdálkodókat, hogy a fogyasztói
kereslet által generált piaci jelzéseknek 
igyekezzenek megfelelni a mennyiséggel 
kapcsolatos politikai ösztönzők helyett. A 
kölcsönös megfeleltetésbe felvett 
környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, 
állategészségügyi és állatjóléti normák 
erősítik a fogyasztói bizalmat és növelik a 
gazdálkodás környezeti fenntarthatóságát. A 
mezőgazdaság ezen túlmenően gazdasági, 
környezeti, területi, és szociális szerepet
kap.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 25
Melléklet, 2.4. szakasz, 1. bekezdés

A vidéki területek helyzete nagyon sokféle 
lehet a távoli, elnéptelenedő és hanyatlásnak 
induló területektől kezdve a városi területek 
terjeszkedésének nyomására külvárossá váló 
területekig.

A vidéki területek helyzete nagyon sokféle 
lehet a távoli, elnéptelenedő és hanyatlásnak 
induló területektől kezdve a városi területek 
terjeszkedésének nyomására külvárossá váló 
területekig, illetve a kis területük és az 
európai kontinenstől és egymástól való 
távolságuk miatt egyedi és állandó 
hátrányoktól sújtott legkülső régiókig.

Er. pt

Indokolás

Az EK-Szerződés 299. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazása, a lisszaboni 
stratégia újraindításának szellemében.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai és Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 26
Melléklet, 2.4. szakasz, 1. bekezdés

A vidéki területek helyzete nagyon sokféle A vidéki területek helyzete nagyon sokféle 
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lehet a távoli, elnéptelenedő és hanyatlásnak 
induló területektől kezdve a városi területek 
terjeszkedésének nyomására külvárossá váló 
területekig.

lehet a távoli, elnéptelenedő és hanyatlásnak 
induló területektől kezdve a városi területek 
terjeszkedésének nyomására külvárossá váló 
területekig, ami azt jelenti, hogy 
differenciált vidékfejlesztési stratégiákra 
van szükség.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 27
Melléklet, 2.4. szakasz, 2. bekezdés

Az OECD népsűrűségen alapuló 
meghatározása szerint a vidéki régiók az 
EU-25-ök területének 92%-át teszik ki. Ezen 
túlmenően a népesség 19%-a túlnyomóan 
vidéki régiókban és 37%-a kiemelkedően 
vidéki régiókban él. Az EU-25-ökben e 
régiók a bruttó hozzáadott érték 45%-át 
állítják elő és a munkahelyek 53%-át 
biztosítják, de a nem vidéki területekhez 
képest egy sor társadalmi-gazdasági mutató, 
beleértve a szerkezeti mutatókat, 
tekintetében egyre inkább lemaradnak. A 
vidéki területeken az egy lakosra jutó 
jövedelem körülbelül egyharmadával 
kevesebb, a nők foglalkoztatási aránya 
alacsonyabb, a szolgáltatási ágazat kevésbé 
fejlett, általában kevesebb a felsőoktatási 
végzettséggel rendelkező és kevesebb 
háztartás rendelkezik szélessávú 
internethozzáféréssel. Néhány vidéki 
régióban hatalmas problémát jelent a távoli 
és periférikus fekvés. A hátrányok általában 
még jelentősebbek a túlnyomóan vidéki 
régiókban, igaz az EU-szintű általános kép 
tagállamonként jelentős eltéréseket mutat. 
A lehetőségek, a kapcsolatok és a képzési 
infrastruktúra hiánya különösen nagy 
problémát okoz a távoli vidéki területeken 
élő nők és fiatalok esetében.

Az OECD népsűrűségen alapuló 
meghatározása szerint a vidéki régiók az 
EU-25-ök területének 92%-át teszik ki. Ezen 
túlmenően a népesség 19%-a túlnyomóan 
vidéki régiókban és 37%-a kiemelkedően 
vidéki régiókban él. Az EU-25-ökben e 
régiók a bruttó hozzáadott érték 45%-át 
állítják elő és a munkahelyek 53%-át 
biztosítják, de a nem vidéki területekhez 
képest egy sor társadalmi-gazdasági mutató, 
beleértve a szerkezeti mutatókat, 
tekintetében egyre inkább lemaradnak. A 
vidéki területeken az egy lakosra jutó 
jövedelem körülbelül egyharmadával 
kevesebb, a nők foglalkoztatási aránya 
alacsonyabb, a szolgáltatási ágazat kevésbé 
fejlett, általában kevesebb a felsőoktatási 
végzettséggel rendelkező és kevesebb 
háztartás rendelkezik szélessávú 
internethozzáféréssel. Néhány vidéki 
régióban hatalmas problémát jelent a távoli 
és periférikus fekvés. A hátrányok általában 
még jelentősebbek a túlnyomóan vidéki 
régiókban, valamint a legkülső régiókban,
ahol a gazdaságokat az elszigeteltség, a kis
méretek és a termelés csekély mértékű 
diverzifikációja jellemzik, és az, hogy nehéz 
éghajlati körülményekkel kell 
megküzdeniük. A lehetőségek, a 
kapcsolatok és a képzési infrastruktúra 
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hiánya különösen nagy problémát okoz a 
távoli vidéki területeken élő nők és fiatalok 
esetében.

Er. pt

Indokolás

Az EK-Szerződés 299. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazása, a lisszaboni 
stratégia újjáélesztésének szellemében.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 28
Melléklet, 2.4. szakasz, 6a. bekezdés (új)

Ki kell emelni a kézműipar fontosságát a 
vidéki környezetben. A kézműipar minden 
tevékenységi ágazatot érint: az építőipart, 
élelmiszeripart, szállítást, textilipart. 
Lehetővé teszi a munkahelyteremtést, a 
fiatalok képzését a gyakornoki rendszeren
keresztül, a hagyományos tudás átadását, 
és társadalmi kapcsolatok kialakítását a 
legtávolabbi területeken is.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 29
Melléklet, 2.4. szakasz, 7. bekezdés

A mezőgazdasági szektornak és az 
élelmiszeripari ágazatnak meg kell ragadnia 
az új megközelítések, technológiák és az 
innováció által nyújtott lehetőségeket mind 
az Európában, mind pedig globálisan 
jelentkező fejlődő piaci kereslet 
kielégítésére. Mindenek felett a 
kulcsfontosságú humántőkébe való 
befektetés teszi lehetővé a vidéki területek és 

A mezőgazdasági szektornak és az 
élelmiszeripari ágazatnak meg kell ragadnia 
az új megközelítések, technológiák és az 
innováció által nyújtott lehetőségeket mind 
az Európában, mind pedig globálisan 
jelentkező fejlődő piaci kereslet 
kielégítésére. Mindenek felett az élethosszig 
tartó és az új versenyhelyzet kényszereihez 
igazított képzés útján a kulcsfontosságú 
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az élelmiszerágazat számára, hogy 
bizakodással tekinthessenek a jövőbe.

humántőkébe való befektetés teszi lehetővé 
a vidéki területek és az élelmiszerágazat 
számára, hogy bizakodással tekinthessenek a 
jövőbe.

Er. pt

Indokolás

Ez a módosítás a lisszaboni stratégia 2005. februári újraindításának folytatásába illeszkedik.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 30
Melléklet, 2.4. szakasz, 8a. bekezdés (új)

Annak érdekében, hogy a vidéki területek 
vonzó tevékenységek pólusává váljanak, 
növelni kell a lakóhelyként nyújtott 
vonzerejüket. Az európai lakosság körében 
erősen él a vidéki életvitel iránti igény, 
azonban ebben az esetben sokszor alapvető 
szolgáltatások és felszerelések kínzó és 
bénító hiányával kell szembenézniük, ami 
gyakran visszatartja az embereket attól, 
hogy vidéki területeken települjenek le.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Módosítás: 31
Melléklet, 3.1 szakasz, Iránymutatás, 1. bekezdés

Az európai mezőgazdasági, erdészeti és 
élelmiszeripari ágazatban nagy lehetőség 
van jó minőségű és nagy hozzáadott értékkel 
rendelkező olyan termékek 
továbbfejlesztésére, amelyek megfelelnek az 
európai fogyasztók és a világpiacok 
változatos és egyre növekvő igényeinek.

Az európai mezőgazdasági, erdészeti és 
élelmiszeripari ágazatban nagy lehetőség 
van jó minőségű és nagy hozzáadott értékkel 
rendelkező olyan termékek 
továbbfejlesztésére, amelyek megfelelnek az 
európai fogyasztók és a világpiacok 
változatos és egyre növekvő igényeinek, 
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beleértve azon fogyasztók igényeit, akik 
számára nagyon fontos a termékek útjának 
nyomonkövethetősége a gazdaságtól a 
piacig.

Er. en

Indokolás

A közelmúlt sok élelmiszerbotránya miatt, például kergemarhakór (BSE), vagy a juhok száj-
és körömfájása, melyek komolyan megingatták a fogyasztók bizalmát a KAP-ban, a 2007–
2013 közötti vidékfejlesztésről szóló közösségi stratégiai iránymutatások első tengelyéhez
biztosított forrásoknak hozzá kell járulniuk az EU-tagállamokban termelt és piacra dobott 
élelmiszerek minőségével kapcsolatos fogyasztói aggodalmak kezeléséhez.

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Módosítás: 32
Melléklet, 3.1 szakasz, Iránymutatás, 2. bekezdés

Az 1. tengelyhez előirányzott forrásoknak 
elő kell segíteniük egy erős és dinamikus 
európai élelmiszeripari ágazat kialakulását
az ismeretátadás és az élelmiszerláncban 
megvalósított innováció prioritásaira, 
valamint a fizikai és humántőke-befektetés 
szempontjából prioritást élvező ágazatokra
koncentrálva.

Az 1. tengelyhez előirányzott forrásoknak 
elő kell segíteniük egy erős és dinamikus 
európai élelmiszer-ipari és erdészeti ágazat
kialakulását az ismeretátadás ösztönzésére és 
az élelmiszer-, és üzemanyagláncban 
megvalósított innováció és integráció kettős
prioritásaira, valamint a fizikai és 
humántőke-befektetésre koncentrálva, 
ideértve az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) alkalmazásának 
ösztönzését és a megfelelő képzést.

Er. en

Indokolás

Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása ösztönzésének együtt kell járnia 
a humántőke képzésével a vidéki területeken.
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Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 33
Melléklet, 3.1 szakasz, Iránymutatás, 2. bekezdés

Az 1. tengelyhez előirányzott forrásoknak 
elő kell segíteniük egy erős és dinamikus 
európai élelmiszeripari ágazat kialakulását 
az ismeretátadás és az élelmiszerláncban 
megvalósított innováció prioritásaira, 
valamint a fizikai és humántőke-befektetés 
szempontjából prioritást élvező ágazatokra 
koncentrálva.

Az 1. tengelyhez előirányzott forrásoknak 
elő kell segíteniük az erős és dinamikus 
mezőgazdasági és erdészeti ágazat 
kialakulását az élelmiszer- és
üzemanyagláncban megvalósított innováció 
és integráció ösztönzésének keretében, 
valamint befektetéseket kell eszközölniük a 
fizikai és humántőkébe.

Er. pt

Indokolás

Az „élelmiszer-ipari ágazat” kifejezés szűkítő értelmű, ezért helyénvalóbb a mezőgazdasági 
és erdészeti ágazatokra utalni.

Módosítás, előterjesztette: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 34
Melléklet, 3.1 szakasz, Iránymutatás, 2. bekezdés

Az 1. tengelyhez előirányzott forrásoknak 
elő kell segíteniük egy erős és dinamikus 
európai élelmiszer-ipari ágazat kialakulását 
az ismeretátadás és az élelmiszerláncban 
megvalósított innováció prioritásaira, 
valamint a fizikai és humántőke-befektetés 
szempontjából prioritást élvező ágazatokra
koncentrálva.

Az 1. tengelyhez előirányzott forrásoknak 
elő kell segíteniük az erős, dinamikus és 
életképes mezőgazdasági és erdészeti ágazat 
kialakulását az élelmiszer- és
üzemanyagláncban megvalósított innováció 
és konvergencia előmozdításának kettős
prioritására, valamint a fizikai és 
humántőke-befektetésre koncentrálva, 
ideértve az IKT technológiák alkalmazását 
is.

Er. el

Indokolás

Bár az előadó módosítása teljesen indokolt, ugyanakkor említést kell tenni az életképes
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mezőgazdasági és erdészeti ágazat kialakításának célkitűzéséről, amelyet az 1. tengelyhez 
előirányzott forrásoknak kell elősegíteniük.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 35
Melléklet, 3.1 szakasz, Iránymutatás, 2. bekezdés

Az 1. tengelyhez előirányzott forrásoknak 
elő kell segíteniük egy erős és dinamikus 
európai élelmiszeripari ágazat kialakulását 
az ismeretátadás és az élelmiszerláncban 
megvalósított innováció prioritásaira, 
valamint a fizikai és humántőke-befektetés 
szempontjából prioritást élvező ágazatokra
koncentrálva.

Az 1. tengelyhez előirányzott forrásoknak 
elő kell segíteniük egy erős, dinamikus, 
korszerűsített élelmiszer-ipari és erdészeti 
gazdálkodás, és európai élelmiszeripari
ágazat kialakulását az ismeretátadás és az 
élelmiszerláncban megvalósított innováció 
prioritásaira, valamint a fizikai és 
humántőke-befektetés szempontjából 
prioritást élvező ágazatokra koncentrálva.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 36
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 2. francia bekezdés

- az integráció javítása az élelmiszeripari 
láncban. Az európai élelmiszeripar a világ 
legversenyképesebb és leginnovatívabb 
élelmiszeriparai közé tartozik, de egyre 
növekvő globális versennyel kell 
szembenéznie. A vidéki gazdaságban 
jelentős lehetőség van új termékek 
létrehozására és forgalomba hozatalára, és 
több érték vidéken tartására minőségi 
programokon keresztül, valamint az európai 
termékek tengerentúli megítélésének 
javítására. A közösségi normáknak való 
megfelelés érdekében igénybe vett tanácsadó 
szolgáltatások és támogatás hozzájárulnak az 
integrációs folyamathoz. A piacorientált 
mezőgazdasági szektor hozzájárul az európai 
élelmiszeripari ágazat – mint az egyik 

- az integráció javítása az élelmiszeripari 
láncban. Az európai élelmiszeripar a világ 
legversenyképesebb és leginnovatívabb 
élelmiszeriparai közé tartozik, de egyre 
növekvő globális versennyel kell 
szembenéznie. A vidéki gazdaságban 
jelentős lehetőség van új termékek 
létrehozására és forgalomba hozatalára, és 
több érték vidéken tartására minőségi 
programokon keresztül, valamint az európai 
termékek tengerentúli megítélésének 
javítására. Elsősorban a helyi és regionális 
termékeket kell támogatni. A közösségi 
normáknak való megfelelés érdekében 
igénybe vett tanácsadó szolgáltatások és 
támogatás hozzájárulnak az integrációs 
folyamathoz. A piacorientált mezőgazdasági 
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legnagyobb munkaadó és a gazdasági 
növekedés forrása – pozíciójának további 
megerősítéséhez;

szektor hozzájárul az európai élelmiszeripari 
ágazat – mint az egyik legnagyobb 
munkaadó és a gazdasági növekedés forrása 
– pozíciójának további megerősítéséhez;

Er. en

Indokolás

Ha egy dinamikus és fenntartható vidéki gazdaságot szeretnénk támogatni, az ilyen gazdaság 
alapjául a helyi és regionális vállalkozások szolgálnak. Ahelyett, hogy korlátokat emelnénk a 
helyi termékek és kisebb üzletek előtt, támogatnunk kell a mikrovállalkozásokat, mert a vidéki 
közösségeket a kisvállalkozások hálózata tartja fent.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 37
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 2. francia bekezdés

- az integráció javítása az élelmiszeripari 
láncban. Az európai élelmiszeripar a világ 
legversenyképesebb és leginnovatívabb 
élelmiszeriparai közé tartozik, de egyre 
növekvő globális versennyel kell 
szembenéznie. A vidéki gazdaságban 
jelentős lehetőség van új termékek 
létrehozására és forgalomba hozatalára, és 
több érték vidéken tartására minőségi 
programokon keresztül, valamint az európai 
termékek tengerentúli megítélésének 
javítására. A közösségi normáknak való 
megfelelés érdekében igénybe vett tanácsadó 
szolgáltatások és támogatás hozzájárulnak az 
integrációs folyamathoz. A piacorientált 
mezőgazdasági szektor hozzájárul az európai 
élelmiszeripari ágazat – mint az egyik 
legnagyobb munkaadó és a gazdasági 
növekedés forrása – pozíciójának további 
megerősítéséhez;

- a kínálat hozzáigazítása a kereslethez, és 
az integráció javítása az élelmiszeripari 
láncban. Az európai élelmiszeripar a világ 
legversenyképesebb és leginnovatívabb 
élelmiszeriparai közé tartozik, de egyre 
növekvő globális versennyel kell 
szembenéznie. A vidéki gazdaságban 
jelentős lehetőség van új termékek 
létrehozására és forgalomba hozatalára, és 
több érték vidéken tartására minőségi 
programokon keresztül, valamint az európai 
termékek tengerentúli megítélésének 
javítására. A közösségi normáknak való 
megfelelés érdekében igénybe vett tanácsadó 
szolgáltatások és támogatás hozzájárulnak az 
integrációs folyamathoz. A piacorientált 
mezőgazdasági szektor hozzájárul az európai 
élelmiszeripari ágazat – mint az egyik 
legnagyobb munkaadó és a gazdasági 
növekedés forrása – pozíciójának további 
megerősítéséhez;

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 38
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 4. francia bekezdés

- a dinamikus vállalkozói szellem 
előmozdítása. A nemrég végrehajtott 
reformok piacorientált környezetet 
teremtettek az európai gazdálkodás számára. 
Ez új lehetőségekhez juttatja a gazdaságokat. 
De ennek a gazdasági lehetőségnek a 
kiaknázása a stratégiai és szervezeti 
ismeretek fejlesztésétől függ;

- a dinamikus vállalkozói szellem 
előmozdítása. A nemrég végrehajtott 
reformok piacorientált környezetet 
teremtettek az európai gazdálkodás számára. 
Ez új lehetőségekhez juttatja a gazdaságokat. 
De ennek a gazdasági lehetőségnek a 
kiaknázása a stratégiai, üzleti, marketing-,
és szervezeti ismeretek fejlesztésétől függ;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 39
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 4. francia bekezdés

– a dinamikus vállalkozói szellem 
előmozdítása. A nemrég végrehajtott 
reformok piacorientált környezetet 
teremtettek az európai gazdálkodás számára. 
Ez új lehetőségekhez juttatja a gazdaságokat. 
De ennek a gazdasági lehetőségnek a 
kiaknázása a stratégiai és szervezeti 
ismeretek fejlesztésétől függ;

– a dinamikus vállalkozói szellem 
előmozdítása. A nemrég végrehajtott 
reformok piacorientált környezetet 
teremtettek az európai gazdálkodás számára. 
Ez új lehetőségekhez juttatja a gazdaságokat. 
De ennek a gazdasági lehetőségnek a 
kiaknázása a stratégiai és szervezeti 
ismeretek fejlesztésétől és az új állami 
beruházási politikáktól függ;

Er. pt

Indokolás

A mezőgazdasági szektor versenyképességének tényleges javításához az ágazat 
szerkezetátalakítására van szükség, a termelési modellek modernizálását, illetve a régiók 
egyedi sajátosságainak hasznosítását célzó, jelentős állami beruházások által.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 40
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 5. francia bekezdés
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– új felvevőpiacok keresése a 
mezőgazdasági és erdészeti termékek 
számára. Az új felvevőpiacok nagyobb 
hozzáadott értéket nyújtanak. A nem 
élelmiszercélú termelés területén a 
befektetés és a képzés támogatása 
vidékfejlesztés címén kiegészítheti az első 
pillér alapján végrehajtott intézkedéseket a 
termelés számára kialakított innovatív, új 
felvevőpiacokkal vagy a megújuló energiák 
számára anyagok, bioüzemanyagok, illetve 
feldolgozó kapacitás kifejlesztésének 
elősegítésével;

– új felvevőpiacok keresése a 
mezőgazdasági és erdészeti termékek 
számára. Az új felvevőpiacok nagyobb 
hozzáadott értéket nyújtanak. A nem 
élelmiszercélú termelés területén a 
befektetés és a képzés támogatása 
vidékfejlesztés címén kiegészítheti az első 
pillér alapján végrehajtott intézkedéseket a 
termelés számára kialakított innovatív, új 
felvevőpiacokkal vagy a megújuló energiák 
számára anyagok, bioüzemanyagok, 
nevezetesen a biomasszát, vagy természetes 
alapanyagokat – pl. cukrot – felhasználó 
üzemanyagok, illetve feldolgozó kapacitás 
kifejlesztésének elősegítésével; a 
környezetvédelmi teljesítmény termelési 
hatékonyság növekedéshez vezethet, amely 
mindenki számára előnyös helyzetet teremt;

Er. pt

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat versenyképességének tényleges javításához az ágazat 
szerkezetátalakítására van szükség, a termelési modellek korszerűsítését, illetve a régiók 
egyedi sajátosságainak kidomborítását célzó, jelentős állami beruházások által.

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Módosítás: 41
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 5. francia bekezdés

- új felvevőpiacok keresése a 
mezőgazdasági és erdészeti termékek 
számára. Az új felvevőpiacok nagyobb 
hozzáadott értéket nyújtanak. A nem 
élelmiszercélú termelés területén a 
befektetés és a képzés támogatása 
vidékfejlesztés címén kiegészítheti az első 
pillér alapján végrehajtott intézkedéseket a 
termelés számára kialakított innovatív, új 
felvevőpiacokkal vagy a megújuló energiák
számára anyagok, bioüzemanyagok, illetve 

- kutatás, befektetés és képzés támogatása 
új, energiatakarékos termékek, folyamatok 
és technológiák kifejlesztésére. Az ilyen
támogatás kiegészítheti az első pillér alapján 
végrehajtott intézkedéseket új, innovatív 
termelési módok, például a megújuló 
energiák számára anyagok, 
bioüzemanyagok, illetve feldolgozó 
kapacitás kifejlesztésének elősegítésével;
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feldolgozó kapacitás kifejlesztésének 
elősegítésével;

Er. en

Indokolás

A mezőgazdasági és erdészeti termékek új felvevőpiacai támogatásának koncentrálnia kell 
energiatakarékos gyártási és folyamatok és technológiák megvalósítására is.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 42
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 5. francia bekezdés

- új felvevőpiacok keresése a mezőgazdasági 
és erdészeti termékek számára. Az új 
felvevőpiacok nagyobb hozzáadott értéket 
nyújtanak. A nem élelmiszercélú termelés
területén a befektetés és a képzés támogatása 
vidékfejlesztés címén kiegészítheti az első 
pillér alapján végrehajtott intézkedéseket a 
termelés számára kialakított innovatív, új 
felvevőpiacokkal vagy a megújuló energiák
számára anyagok, bioüzemanyagok, illetve 
feldolgozó kapacitás kifejlesztésének 
elősegítésével;

- új felvevőpiacok keresése a mezőgazdasági 
termékek és az erdészeti szektor számára. 
Az új felvevőpiacok nagyobb hozzáadott 
értéket nyújtanak. A nem élelmiszercélú 
termelés területén a befektetés és a képzés 
támogatása vidékfejlesztés címén 
kiegészítheti az első pillér alapján 
végrehajtott intézkedéseket a termelés 
számára kialakított innovatív, új 
felvevőpiacokkal, a melléktermékek 
hasznosításával, vagy a megújuló energiák
számára anyagok, bioüzemanyagok, illetve 
feldolgozó kapacitás kifejlesztésének 
elősegítésével;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 43
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 6. francia bekezdés

- a gazdaságok és az erdészet 
környezetvédelmi teljesítményének javítása. 
A hosszú távú fenntarthatóság az olyan 
termékek előállítására való képességtől függ, 
amelyeket a fogyasztók örömmel 

- a gazdaságok és az erdészeti szektor 
környezetvédelmi teljesítményének javítása.
A hosszú távú fenntarthatóság az olyan 
termékek előállítására való képességtől függ, 
amelyeket a fogyasztók örömmel 
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megvásárolnak, betartva emellett a magas 
környezetvédelmi normákat. A megnövelt 
környezetvédelmi teljesítménybe való 
beruházás termelési hatékonyság 
növekedéshez is vezethet, amely minden 
szempontból előnyös helyzetet teremt;

megvásárolnak, betartva emellett a magas 
környezetvédelmi normákat. A megnövelt 
környezetvédelmi teljesítménybe való 
beruházás termelési hatékonyság 
növekedéshez is vezethet, amely minden 
szempontból előnyös helyzetet teremt;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 44
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 7. francia bekezdés

– a mezőgazdasági szektor 
szerkezetátalakítása. A vidékfejlesztés a 
szerkezetátalakítás kulcsfontosságú eszköze, 
különösen az új tagállamokban. A bővítés 
megváltoztatta a mezőgazdaság térképét. A 
mezőgazdaság sikeres kiigazítása lehet a 
kulcsa a mezőgazdasági szektor 
versenyképessége és környezeti 
fenntarthatósága javításának, valamint a 
gazdaság kapcsolódó területein a 
munkahelyteremtés és a növekedés 
fellendítésének. Minden tagállamnak a 
szerkezetátalakítás keretében támogatnia kell 
a mezőgazdasági szektorban bekövetkező 
változásra való felkészülést, és proaktív 
megközelítést kell kidolgoznia a 
gazdálkodók képzése és átképzése 
tekintetében, különösen az átváltható 
szaktudást illetően.

– a mezőgazdasági szektor 
szerkezetátalakítása. A vidékfejlesztés a 
szerkezetátalakítás kulcsfontosságú eszköze, 
különösen az új tagállamokban. A bővítés 
megváltoztatta a mezőgazdaság térképét. A 
mezőgazdaság sikeres kiigazítása lehet a 
kulcsa a mezőgazdasági szektor 
versenyképessége és környezeti 
fenntarthatósága javításának, valamint a 
gazdaság kapcsolódó területein a 
munkahelyteremtés és a növekedés 
fellendítésének. Minden tagállamnak a 
szerkezetátalakítás keretében támogatnia kell 
a mezőgazdasági szektorban bekövetkező 
változásra való felkészülést, az egyes régiók 
egyedi sajátosságainak figyelembe 
vételével, és proaktív megközelítést kell 
kidolgoznia a gazdálkodók képzése és 
átképzése tekintetében, különösen az 
átváltható szaktudást illetően.

Er. pt

Indokolás

A mezőgazdasági szektor versenyképességének tényleges javításához az ágazat 
szerkezetátalakítására van szükség, a termelési modellek korszerűsítését, illetve a régiók 
egyedi sajátosságainak kidomborítását célzó, jelentős állami beruházások által.
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Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Módosítás: 45
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 7a. francia bekezdés (új)

- helyi kezdeményezések, vagyis piacok a 
helyi gazdálkodók és a minőségi élelmiszer-
termékekkel való helyi ellátásra vonatkozó 
programok számára.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 46
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 7a. francia bekezdés (új)

- a generációváltás hatékonyabb 
biztosítása. A generációváltás biztosítása 
nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy 
biztosítsuk a tevékenység fennmaradását a 
tagállamokban. Az Európai Uniónak 
lehetőség szerint fel kell számolnia azokat 
az adminisztrációs béklyókat, amelyek a 
múltban megakadályozták a fiatalokat
abban, hogy vidékfejlesztés címén 
támogatáshoz juthassanak. A 
generációváltásnak a vidékfejlesztés 
valamennyi tengelye számára prioritásnak 
kell lennie.

Er. es

Indokolás

A Bizottság javaslata nem veszi kellő mértékben figyelembe annak szükségességét, hogy a 
mezőgazdasági szektorban megfelelőbb módon biztosítani kell a generációváltást.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 47
Melléklet, 3.1 szakasz, 2. bekezdés
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A mezőgazdaságban a generációváltás 
elősegítése érdekében mérlegelni kell az 1. 
tengelybe tartozó olyan 
intézkedéscsomagokat, amelyek a fiatal 
gazdálkodók szükségleteihez igazodnak.

- generációváltás. A mezőgazdaságban a 
generációváltás elősegítése érdekében 
mérlegelni kell az 1. tengelybe tartozó olyan 
intézkedéscsomagokat, amelyek a fiatal 
gazdálkodók szükségleteihez igazodnak, és 
amelyek konkrétan elősegítik a letelepedést 
és a gazdaságok átadását.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 48
Melléklet, 3.2. szakasz, Iránymutatás

Az EU vidéki területeken található 
természeti erőforrásainak és tájainak 
védelme és javítása érdekében a 2. tengelyre 
szánt forrásokkal elő kell mozdítani három 
EU-szintű prioritási területet: biológiai 
sokféleség és a nagy természeti értéket 
képviselő gazdálkodási és erdőgazdálkodási 
rendszerek megóvása, víz és
éghajlatváltozás. A 2. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket az említett 
környezetvédelmi célkitűzések integrálására 
kell használni és hozzá kell járulniuk a 
mezőgazdasági és erdészeti Natura 2000 
hálózat végrehajtásához, a Göteborgban a 
biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig 
történő visszafordításával kapcsolatban tett 
kötelezettségvállaláshoz, a vízügyi 
keretirányelv célkitűzéseinek és a Kiotói 
Jegyzőkönyvben meghatározott, az 
éghajlatváltozás enyhítésével kapcsolatos 
célok megvalósításához.

Az EU vidéki területeken található 
természeti erőforrásainak és tájainak 
védelme és javítása érdekében a 2. tengelyre 
szánt forrásokkal elő kell mozdítani három 
EU-szintű prioritási területet: a biológiai 
sokféleség előmozdítása és a gazdálkodási 
és erdőgazdálkodási földterületek 
fenntartható használata, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem, a területrendezés és a 
természeti és kulturális örökség megóvása. 
A 2. tengely keretében megvalósítható 
intézkedéseket az említett környezetvédelmi 
célkitűzések integrálására kell használni és 
hozzá kell járulniuk a mezőgazdasági és 
erdészeti Natura 2000 hálózat 
végrehajtásához, a Göteborgban a biológiai 
sokféleség csökkenésének 2010-ig történő 
visszafordításával kapcsolatban tett 
kötelezettségvállaláshoz, a vízügyi 
keretirányelv célkitűzéseinek és a Kiotói 
Jegyzőkönyvben meghatározott, az 
éghajlatváltozás enyhítésével kapcsolatos 
célok megvalósításához.

Er. pt

Indokolás

A módosítás a Bizottság szövegében szereplő prioritásokat kiegészíti a területrendezéssel,
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valamint a természeti és kulturális örökség megóvásával.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 49
Melléklet, 3.2. szakasz, Iránymutatás

Az EU vidéki területeken található 
természeti erőforrásainak és tájainak 
védelme és javítása érdekében a 2. tengelyre 
szánt forrásokkal elő kell mozdítani három 
EU-szintű prioritási területet: biológiai 
sokféleség és a nagy természeti értéket 
képviselő gazdálkodási és erdőgazdálkodási 
rendszerek megóvása, víz és 
éghajlatváltozás. A 2. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket az említett 
környezetvédelmi célkitűzések integrálására 
kell használni és hozzá kell járulniuk a 
mezőgazdasági és erdészeti Natura 2000 
hálózat végrehajtásához, a Göteborgban a 
biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig 
történő visszafordításával kapcsolatban tett 
kötelezettségvállaláshoz, a vízügyi 
keretirányelv célkitűzéseinek és a Kiotói 
Jegyzőkönyvben meghatározott, az 
éghajlatváltozás enyhítésével kapcsolatos 
célok megvalósításához.

Az EU vidéki területeken található 
természeti erőforrásainak és tájainak 
védelme és javítása érdekében a 2. tengelyre 
szánt forrásokkal elő kell mozdítani három 
EU-szintű prioritási területet: biológiai 
sokféleség és a nagy természeti értéket 
képviselő gazdálkodási és erdőgazdálkodási 
rendszerek megóvása, a vízi erőforrások 
fenntartható kiaknázása és éghajlatváltozás. 
A 2. tengely keretében megvalósítható 
intézkedéseket az említett környezetvédelmi 
célkitűzések integrálására kell használni és 
hozzá kell járulniuk a mezőgazdasági és 
erdészeti Natura 2000 hálózat 
végrehajtásához, a Göteborgban a biológiai 
sokféleség csökkenésének 2010-ig történő 
visszafordításával kapcsolatban tett 
kötelezettségvállaláshoz, a vízügyi 
keretirányelv célkitűzéseinek és a Kiotói 
Jegyzőkönyvben meghatározott, az 
éghajlatváltozás enyhítésével kapcsolatos 
célok megvalósításához.

Er. el

Indokolás

A vizek védelmére irányuló célkitűzés megfelelőbb megfogalmazása, amelynek alapja 
elsősorban a vízről szóló keretirányelv.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 50
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 1. francia bekezdés
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- a környezetvédelmi szolgáltatások és az 
állatbarát gazdálkodási gyakorlat 
előmozdítása. Az európai polgárok elvárják, 
hogy a gazdálkodók tartsák be a kötelező 
normákat. De sokan egyetértenek azzal is, 
hogy a gazdálkodókat térítésben kell 
részesíteni ha még ezen is túlmutató 
kötelezettségeket vállalnak olyan 
szolgáltatások nyújtásával, amelyeket a piac 
önmagában nem nyújtana, a különleges 
erőforrások esetében mint a víz és a talaj;

- a környezetvédelmi szolgáltatások és a 
biodiverzitást és a környezetet tiszteletben 
tartó gazdálkodási gyakorlat előmozdítása. 
Az európai polgárok elvárják, hogy a 
gazdálkodók tartsák be a kötelező normákat. 
De sokan egyetértenek azzal is, hogy a 
gazdálkodókat térítésben kell részesíteni ha 
még ezen is túlmutató kötelezettségeket 
vállalnak olyan szolgáltatások nyújtásával, 
amelyeket a piac önmagában nem nyújtana, 
a különleges erőforrások esetében mint a víz 
és a talaj;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 51
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 2. francia bekezdés

- a megművelt táj megóvása. Európában a 
nagyra értékelt vidéki környezet legnagyobb 
része a mezőgazdaságnak köszönhetően jött 
létre. A megfelelő gazdálkodási rendszerek a 
vizes élőhelyektől kezdve a száraz rétekig és 
a hegyi legelőkig segítséget nyújtanak a táj 
és az élőhelyek megóvásában. Sok területen 
ez fontos részét képezi a kulturális és 
természeti örökségnek, és szerepet játszik a 
vidéki területeknek mint munka- és 
lakóhelyeknek az általános vonzerejében;

- a megművelt táj megóvása. Európában a 
nagyra értékelt vidéki környezet legnagyobb 
része a mezőgazdaságnak köszönhetően jött 
létre. A megfelelő gazdálkodási rendszerek a 
vizes élőhelyektől kezdve a száraz rétekig és 
a hegyi legelőkig segítséget nyújtanak a táj 
és az élőhelyek megóvásában. Sok területen 
ez fontos részét képezi a kulturális és 
természeti örökségnek, és szerepet játszik a 
vidéki területeknek mint munkahelyeknek, 
turistacélpontoknak és lakóhelyeknek az 
általános vonzerejében;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 52
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 2. francia bekezdés

- a megművelt táj megóvása. Európában a 
nagyra értékelt vidéki környezet legnagyobb 

- a megművelt táj megóvása. Európában a 
nagyra értékelt vidéki környezet legnagyobb 
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része a mezőgazdaságnak köszönhetően jött 
létre. A megfelelő gazdálkodási rendszerek a 
vizes élőhelyektől kezdve a száraz rétekig és 
a hegyi legelőkig segítséget nyújtanak a táj 
és az élőhelyek megóvásában. Sok területen 
ez fontos részét képezi a kulturális és 
természeti örökségnek, és szerepet játszik a 
vidéki területeknek mint munka- és 
lakóhelyeknek az általános vonzerejében;

része a mezőgazdaságnak köszönhetően jött 
létre. A megfelelő gazdálkodási rendszerek a 
vizes élőhelyektől kezdve a száraz rétekig és 
a hegyi legelőkig segítséget nyújtanak a táj 
és az élőhelyek megóvásában. Ahol egyes 
gazdálkodási gyakorlatok kötelezőek vagy 
korlátozottak a táj és az élővilág megőrzése 
vagy javítása céljából, partneri kapcsolatot 
kell létrehozni a gazdálkodók, 
földtulajdonosok, és állami szervek között a 
konzultáció és együttműködés, illetve adott 
esetben a kompenzáció biztosítására. Sok 
területen ez fontos részét képezi a kulturális 
és természeti örökségnek, és szerepet játszik 
a vidéki területeknek mint munka- és 
lakóhelyeknek az általános vonzerejében;

Er. en

Indokolás

A módosítás célja a táj és az élővilág megőrzésének biztosítása, a gazdálkodók és 
földtulajdonosok aktív és folyamatos részvételével.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Módosítás: 53
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 2. francia bekezdés

- a megművelt táj megóvása. Európában a 
nagyra értékelt vidéki környezet legnagyobb 
része a mezőgazdaságnak köszönhetően jött 
létre. A megfelelő gazdálkodási rendszerek a 
vizes élőhelyektől kezdve a száraz rétekig és 
a hegyi legelőkig segítséget nyújtanak a táj 
és az élőhelyek megóvásában. Sok területen 
ez fontos részét képezi a kulturális és 
természeti örökségnek, és szerepet játszik a 
vidéki területeknek mint munka- és 
lakóhelyeknek az általános vonzerejében;

- a természeti és a megművelt táj megóvása.
Európában a nagyra értékelt vidéki 
környezet legnagyobb része a 
mezőgazdaságnak köszönhetően jött létre. A 
megfelelő gazdálkodási rendszerek a vizes 
élőhelyektől kezdve a száraz rétekig és a 
hegyi legelőkig segítséget nyújtanak a táj és 
az élőhelyek megóvásában. Sok területen ez 
fontos részét képezi a kulturális és 
természeti örökségnek, és szerepet játszik a 
vidéki területeknek mint munka- és 
lakóhelyeknek az általános vonzerejében;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 54
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 2a. francia bekezdés (új)

- az erdők támogatása. Az erdők egyedien
járulnak hozzá a környezetvédelemhez a 
vizek szabályozásával, az alapvető 
üvegházhatású gázok és egyes 
talajszennyező anyagok megkötésével, a 
biomasszatartalékkall, illetve az olyan 
természeti katasztrófák megelőzésével, mint 
az árvíz, vagy a földcsuszamlás;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 55
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 2a. francia bekezdés (új)

- a vízi erőforrások megóvása és 
fenntartható kiaknázása. A mezőgazdasági 
tevékenységek jelentős részben a vízi 
erőforrások kiaknázásán alapulnak, és 
segítenek megóvni ezeket az erőforrásokat 
mind minőségük, mind mennyiségük 
tekintetében. Éppen ezért ösztönözni és 
támogatni kell azokat a cselekvéseket, 
amelyek biztosíthatják a vízi erőforrások 
mezőgazdasági és erdészeti célra történő 
megfelelő felhasználását, biztosítva annak 
fenntarthatóságát. Ugyanehhez a 
célkitűzéshez tartozik a mezőgazdaságra 
közvetlen hatással bíró szárazság, illetve 
árvizek megelőzésére és kockázatkezelésére 
irányuló intézkedések elfogadása;

Er. el
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Indokolás

Az iránymutatásban leírt három nagy prioritási terület között a vizek védelme is szerepel. Ezt 
a jelentős prioritási területet szintén elemezni kell olyan egyedi cselekvések keretében, a 
vízről szóló keretirányelv célkitűzéseivel való összehangolás érdekében, illetve szembe kell 
nézni a szárazság és az árvizek kockázatával, amelyek elsősorban a mezőgazdaságot érintik.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 56
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 3. francia bekezdés

– az éghajlatváltozás elleni küzdelem. A 
mezőgazdaság és az erdészet úttörő szerepet 
játszik a megújuló energiák és a bioenergia 
üzemek számára alkalmas nyersanyagok 
kifejlesztésében. Az említett energiaforrások 
kifejlesztése során figyelembe kell venni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentését és az erdők szén-dioxid-
megkötő hatásának, valamint a szerves 
anyagok talajalkotó szerepének megóvását;

– az éghajlatváltozás elleni küzdelem. A 
mezőgazdaság és az erdészet úttörő szerepet 
játszik a megújuló energiák és a bioenergia 
üzemek számára alkalmas nyersanyagok 
kifejlesztésében. Az említett energiaforrások 
kifejlesztése során, az EU nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak megfelelően,
figyelembe kell venni az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentését és 
az erdők szén-dioxid-megkötő hatásának, 
valamint a szerves anyagok talajalkotó 
szerepének megóvását;

Er. pt

Indokolás

A környezetvédelmi kötelezettségekre vonatkozóan helyénvaló az EU nemzetközi 
kötelezettségvállalásait is tekintetbe venni.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 57
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 3. francia bekezdés

- az éghajlatváltozás elleni küzdelem. A 
mezőgazdaság és az erdészet úttörő szerepet 
játszik a megújuló energiák és a bioenergia 
üzemek számára alkalmas nyersanyagok 
kifejlesztésében. Az említett energiaforrások 

- a megújuló energiaforrások fejlesztése az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem céljából. A 
mezőgazdaság és az erdészet úttörő szerepet 
játszik a megújuló energiák és a bioenergia 
üzemek számára alkalmas nyersanyagok 
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kifejlesztése során figyelembe kell venni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentését és az erdők szén-dioxid-
megkötő hatásának, valamint a szerves 
anyagok talajalkotó szerepének megóvását;

kifejlesztésében. Az említett energiaforrások 
kifejlesztése során figyelembe kell venni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentését és az erdők szén-dioxid-
megkötő hatásának, valamint a szerves 
anyagok talajalkotó szerepének megóvását;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Módosítás: 58
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 3. francia bekezdés

- az éghajlatváltozás elleni küzdelem. A 
mezőgazdaság és az erdészet úttörő szerepet 
játszik a megújuló energiák és a bioenergia 
üzemek számára alkalmas nyersanyagok 
kifejlesztésében. Az említett energiaforrások 
kifejlesztése során figyelembe kell venni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentését és az erdők szén-dioxid-
megkötő hatásának, valamint a szerves 
anyagok talajalkotó szerepének megóvását;

- az éghajlatváltozás elleni küzdelem. A 
mezőgazdaság és az erdészet úttörő szerepet 
játszik a megújuló energiák és a bioenergia 
üzemek számára alkalmas nyersanyagok 
kifejlesztésében. Az említett energiaforrások 
kifejlesztése során figyelembe kell venni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentését és az erdők szén-dioxid-
megkötő hatása, valamint a szerves anyagok 
talajalkotó szerepe növelésének 
szükségességét, különösen a nem 
mezőgazdasági területek újraerdősítésének 
támogatásával;

Er. en

Indokolás

Az újraerdősítés növeli az erdők széndioxid-megkötő hatását, és megelőzi a földcsuszamlást 
és a sivatagosodást, ezáltal hozzájárul a minőségi vidéki táj és környezet megőrzéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 59
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 6. francia bekezdés

- a területi egyensúly előmozdítása. A - a területi egyensúly előmozdítása. A 
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vidékfejlesztési programok rendkívül fontos 
hozzájárulást jelenthetnek a vidéki területek 
vonzerejének fokozásához. Annak 
biztosításához is hozzájárulhatnak, hogy 
egy versenyképes, tudásalapú gazdaságban 
fennmaradjon a városi és vidéki területek 
közötti fenntartható egyensúly. A többi 
programtengellyel együtt a 
területgazdálkodási intézkedések pozitív 
módon járulhatnak hozzá a gazdasági 
tevékenység területi eloszlásához és a 
területi kohézióhoz.

vidékfejlesztési programok rendkívül fontos 
hozzájárulást jelenthetnek a vidéki területek 
vonzerejének fokozásához. Támogatniuk 
kell a városi és vidéki térségek közötti 
együttműködést azért, hogy fenntartható 
egyensúly legyen közöttük, és erősödjön a 
területi kohézió. A többi programtengellyel 
együtt a területgazdálkodási intézkedések 
pozitív módon járulhatnak hozzá a gazdasági 
tevékenység területi eloszlásához egy 
tudásalapú gazdaságban.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 60
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 6. francia bekezdés

- a területi egyensúly előmozdítása. A 
vidékfejlesztési programok rendkívül fontos 
hozzájárulást jelenthetnek a vidéki területek 
vonzerejének fokozásához. Annak 
biztosításához is hozzájárulhatnak, hogy egy 
versenyképes, tudásalapú gazdaságban 
fennmaradjon a városi és vidéki területek 
közötti fenntartható egyensúly. A többi 
programtengellyel együtt a 
területgazdálkodási intézkedések pozitív 
módon járulhatnak hozzá a gazdasági 
tevékenység területi eloszlásához és a 
területi kohézióhoz.

- a területi egyensúly előmozdítása. A 
vidékfejlesztési programok rendkívül fontos 
hozzájárulást jelenthetnek a vidéki területek 
vonzerejének fokozásához. Annak 
biztosításához is hozzájárulhatnak, hogy egy 
versenyképes, tudásalapú gazdaságban 
fennmaradjon a városi és vidéki területek 
közötti fenntartható egyensúly. A többi 
programtengellyel együtt a 
területgazdálkodási intézkedések pozitív 
módon járulhatnak hozzá a gazdasági 
tevékenység területi eloszlásához és a 
területi kohézióhoz. Az egyenletesebb 
területhasználathoz egyedi támogatásban 
kell részesíteni a legkedvezőtlenebb 
területeken vagy az olyan területeken 
folytatott tevékenységeket, melyek 
természeti vagy állandó hátrányokkal 
rendelkeznek.

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 61
Melléklet, 3.2. szakasz, 1. bekezdés, 6a. francia bekezdés (új)

- az erdőtüzek megelőzésére irányuló 
intézkedések fokozása. Az erdőtüzek az 
európai erdők pusztulásának legfőbb 
tényezőjét jelentik. A tagállamoknak 
fokozniuk kell a jelenség megelőzésére és 
leküzdésére irányuló intézkedéseket, 
megfelelőbb egyeztetés, illetve a regionális 
vagy nemzeti programok aktualizálása 
révén. A vidékfejlesztési programoknak is 
erősíteniük kell a mezőgazdasági termelők 
szerepét az erdők megóvásában, mivel 
tevékenységük létfontosságú az 
agrárvidékeken belül a táj megóvása 
szempontjából.

Er. es

Indokolás

A vidékfejlesztés erdészeti részén belül erősíteni kell az erdőtüzek elleni küzdelmet, hogy véget 
vethessünk a számos európai régiót évről évre sújtó olyan katasztrófák sorozatának, melyeket 
a gyújtogatások okoznak, és amelyeket a klímaváltozás tovább súlyosbít. Az új Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap nem irányoz elő külön forrásokat olyan támogatások 
finanszírozására, mint amilyeneket a múltban a mezőgazdasági termelők az erdőtüzeket 
megelőző intézkedésekre kaptak, miközben a vidéki népesség körében ők tudják a leginkább 
biztosítani a táj megóvását, főként ha figyelembe vesszük az e régiókat jellemző 
népességelvándorlás mértékét.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 62
Melléklet, 3.3. szakasz, Iránymutatás

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének területére szánt források 
segítségével elő kell mozdítani a 
munkahelyteremtés mindenek felett álló 
prioritását. A 3. tengely keretében 

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének javítására szánt források
segítségével elő kell mozdítani a 
kiegyensúlyozott és integrált gazdaságok 
vidéki területeken való fejlesztésének 
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megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni a 
nők és a fiatalok különleges szükségleteit.

ösztönzéséhez az életminőség javításának és 
a munkahelyteremtésnek mindenek felett 
álló prioritását. A 3. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni az
azon személyek előtt álló akadályok
megszüntetését, akik számára a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés nemük, 
koruk vagy fogyatékosságuk miatt jelenleg 
nehéz.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 63
Melléklet, 3.3. szakasz, Iránymutatás

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének területére szánt források 
segítségével elő kell mozdítani a 
munkahelyteremtés mindenek felett álló 
prioritását. A 3. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni a 
nők és a fiatalok különleges szükségleteit.

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének javítását célzó 
intézkedések területére szánt források 
segítségével biztosítani kell a
kiegyensúlyozott és integrált gazdaságok 
vidéki területeken való fejlesztésének
mindenek felett álló prioritását, az 
életminőség javítása és a 
munkahelyteremtés érdekében. A 3. tengely 
keretében megvalósítható intézkedéseket 
különösen kapacitásépítésre, 
szakismeretszerzésre és a helyi stratégia 
fejlesztésének megszervezésére, valamint 
annak biztosítására kell fordítani, hogy a 
vidéki területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni a 
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nők, a fiatalok és a fogyatékkal élők
különleges szükségleteit.

Er. pt

Indokolás

A javasolt módosítás ki kívánja egészíteni a Bizottság által javasolt szöveget, utalva a 
kiegyensúlyozott és integrált gazdaság garantálására, valamint a fogyatékkal élő polgárokra 
fordítandó kiemelt figyelemre.

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Módosítás: 64
Melléklet, 3.3. szakasz, Iránymutatás

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének területére szánt források 
segítségével elő kell mozdítani a 
munkahelyteremtés mindenek felett álló 
prioritását. A 3. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni a 
nők és a fiatalok különleges szükségleteit.

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének emelésére szánt források
segítségével elő kell mozdítani a 
kiegyensúlyozott és integrált, a közeli városi 
területekkel kapcsolatban álló gazdaságok 
vidéki területeken való fejlesztésének 
ösztönzéséhez az életminőség javításának és 
a munkahelyteremtésnek mindenek felett 
álló prioritását. A 3. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni az
azon személyek előtt álló akadályok 
megszüntetését, akik számára a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés nemük, 
etnikai hovatartozásuk, koruk vagy 
fogyatékosságuk miatt jelenleg nehéz.

Er. en
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Indokolás

A 3. tengely keretében elérhető intézkedéseknek hozzá kell járulniuk ahhoz is, hogy 
elősegítsék az egyenlő esélyt az etnikai kisebbségek munkaerőpiacra való bejutásának 
tekintetében a vidéki területeken.

Módosítás, előterjesztette: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 65
Melléklet, 3.3. szakasz, Iránymutatás

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének területére szánt források 
segítségével elő kell mozdítani a 
munkahelyteremtés mindenek felett álló 
prioritását. A 3. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni a 
nők és a fiatalok különleges szükségleteit.

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének javítását célzó 
intézkedések segítségével elő kell mozdítani 
a kiegyensúlyozott és konvergens, az 
életminőség javítására, a társadalmi
integráció előmozdítására és a 
munkahelyteremtésre alkalmas gazdaságok 
létrehozásának mindenek felett álló 
prioritását. A 3. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során különös figyelmet kell 
fordítani az azon személyek előtt álló 
akadályok megszüntetésének, akik számára 
a munkaerőpiachoz való hozzáférés nemük, 
koruk vagy fogyatékosságuk miatt jelenleg 
nehéz.

Er. el

Indokolás

A vidéki gazdaság diverzifikálására, valamint az agrárövezetek életminőségének javítását 
célzó intézkedésekre a 3. tengely keretében előirányzott forrásoknak egyúttal a szociális 
integráció előmozdítását is szolgálniuk kell.
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Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 66
Melléklet, 3.3. szakasz, Iránymutatás

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének területére szánt források 
segítségével elő kell mozdítani a 
munkahelyteremtés mindenek felett álló 
prioritását. A 3. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni a 
nők és a fiatalok különleges szükségleteit.

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének területére szánt források 
segítségével elő kell mozdítani a 
munkahelyteremtés mindenek felett álló 
prioritását. A 3. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni a
gazdálkodó családok, a nők és a fiatalok 
különleges szükségleteit.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Módosítás: 67
Melléklet, 3.3. szakasz, Iránymutatás

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának és a vidéki területek 
életminőségének területére szánt források 
segítségével elő kell mozdítani a 
munkahelyteremtés mindenek felett álló 
prioritását. A 3. tengely keretében 
megvalósítható intézkedéseket különösen 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 

A 3. tengely alapján a vidéki gazdaság 
diverzifikációjának, valamint a vidéki 
területek életminőségének és kulturális 
fejlődésének területére szánt források 
segítségével elő kell mozdítani azt a 
mindenek felett álló prioritást, hogy 
gazdaságilag és társadalmilag vonzóbbá 
tegyék a vidéki területeket a fenntartható 
foglalkoztatási lehetőségek 
megteremtésének támogatása érdekében. A 
3. tengely keretében megvalósítható 
intézkedéseket különösen a vidéki területek 
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generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni a 
nők és a fiatalok különleges szükségleteit.

elnéptelenedésének megelőzésére, 
kapacitásépítésre, szakismeretszerzésre és a 
helyi stratégia fejlesztésének 
megszervezésére, valamint annak 
biztosítására kell fordítani, hogy a vidéki 
területek vonzóak maradjanak a jövő 
generációi számára is. A képzés, a 
tájékoztatás és a vállalkozói szellem 
előmozdítása során figyelembe kell venni a 
nők és a fiatalok különleges szükségleteit.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai és Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 68
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, -1. francia bekezdés (új)

- a szolgáltatások tartóssá tétele és 
fejlesztése a népesség megtartása és új 
lakosok fogadása érdekében. A területtől, 
a népességtől és a társadalmi-gazdasági 
szereplők igényeitől függően lehet szó 
helyi kereskedelemről, gyermek-, illetve 
idősgondozási struktúrákról, szociális 
lakásokról és lakóházakról, kulturális, 
szállítási, vagy közérdekű szolgáltatási 
(például egészségügyi) központokról;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 69
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 1. francia bekezdés

– a gazdasági aktivitás és a 
foglalkoztatottsági arány növelése a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban. A vidéki területeken a 
diverzifikáció elengedhetetlen a növekedés, 
a foglalkoztatottság és a fenntartható 

– a gazdasági aktivitás növelése a 
fenntartható foglalkoztatás ösztönzése 
érdekében a szélesebb értelemben vett 
vidéki gazdaságban. A vidéki területeken a 
diverzifikáció elengedhetetlen a növekedés, 
a foglalkoztatottság és a fenntartható 
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fejlődés szempontjából, a diverzifikáció 
tehát hozzájárul a jobb területi egyensúly 
kialakításához mind gazdasági, mind pedig 
társadalmi szempontból. A turizmus, a 
kézművesség és a vidéki szálláshelyek 
biztosítása sok régióban növekedő ágazatok 
és lehetőséget biztosítanak mind a 
gazdaságon belüli diverzifikációra, mind 
pedig a mikrovállakozások kialakulására a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban;

fejlődés szempontjából, a diverzifikáció 
tehát hozzájárul a jobb területi egyensúly 
kialakításához mind gazdasági, mind pedig 
társadalmi szempontból. A turizmus, a 
kézművesség és a vidéki szálláshelyek 
biztosítása sok régióban növekedő ágazatok 
és lehetőséget biztosítanak mind a 
gazdaságon belüli diverzifikációra, mind 
pedig a mikrovállakozások kialakulására a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban;

Er. pt

Indokolás

Ez a módosítás a 2005 februárjában felülvizsgált lisszaboni stratégia, illetve a 2001-ben 
elfogadott göteborgi stratégia egyenes folytatásába illeszkedik.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 70
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 1. francia bekezdés

- a gazdasági aktivitás és a 
foglalkoztatottsági arány növelése a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban. A vidéki területeken a 
diverzifikáció elengedhetetlen a növekedés, 
a foglalkoztatottság és a fenntartható 
fejlődés szempontjából, a diverzifikáció 
tehát hozzájárul a jobb területi egyensúly 
kialakításához mind gazdasági, mind pedig 
társadalmi szempontból. A turizmus, a 
kézművesség és a vidéki szálláshelyek 
biztosítása sok régióban növekedő ágazatok 
és lehetőséget biztosítanak mind a 
gazdaságon belüli diverzifikációra, mind 
pedig a mikrovállalkozások kialakulására a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban;

- a gazdasági aktivitás és a 
foglalkoztatottsági arány növelése a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban. A vidéki területeken a 
diverzifikáció elengedhetetlen a növekedés, 
a foglalkoztatottság és a fenntartható 
fejlődés szempontjából, a diverzifikáció 
tehát hozzájárul a jobb területi egyensúly 
kialakításához, és növeli a kohéziót a vidéki 
és városi területek között, mind gazdasági, 
mind pedig társadalmi szempontból. A 
turizmus, a kézművesség és a vidéki 
szálláshelyek biztosítása sok régióban 
növekedő ágazatok és lehetőséget 
biztosítanak mind a gazdaságon belüli 
diverzifikációra, mind pedig a 
mikrovállalkozások kialakulására a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban;
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Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 71
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 1. francia bekezdés

- a gazdasági aktivitás és a 
foglalkoztatottsági arány növelése a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban. A vidéki területeken a 
diverzifikáció elengedhetetlen a növekedés, 
a foglalkoztatottság és a fenntartható 
fejlődés szempontjából, a diverzifikáció 
tehát hozzájárul a jobb területi egyensúly 
kialakításához mind gazdasági, mind pedig 
társadalmi szempontból. A turizmus, a 
kézművesség és a vidéki szálláshelyek 
biztosítása sok régióban növekedő ágazatok 
és lehetőséget biztosítanak mind a 
gazdaságon belüli diverzifikációra, mind 
pedig a mikrovállalkozások kialakulására a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban;

- a gazdasági aktivitás és a 
foglalkoztatottsági arány növelése a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban. A vidéki területeken a 
diverzifikáció elengedhetetlen a növekedés, 
a foglalkoztatottság és a fenntartható 
fejlődés szempontjából, a diverzifikáció 
tehát hozzájárul a jobb területi egyensúly 
kialakításához mind gazdasági, mind pedig 
társadalmi szempontból. A turizmus, a 
kézművesség és a vidéki szálláshelyek 
biztosítása sok régióban növekedő ágazatok 
és lehetőséget biztosítanak mind a 
gazdaságon belüli diverzifikációra, mind 
pedig a mikrovállalkozások kialakulására a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságban; ezen túlmenően a a 
mezőgazdasági termelés hátrányos 
helyzetével összefüggésben a vidéki 
gazdaságok nem mezőgazdasági 
tevékenységen keresztüli 
diverzifikációjának kedvezően kell hatnia  a 
földtulajdonosra, a földhasználókra, és a 
gazdálkodókra.

Er. en

Indokolás

Néhány országban az ökológiai struktúra és a földhiány alternatív vidéki tevékenységek 
rugalmasabb alkalmazásához vezetett. A mezőgazdasági funkció mélyül és bővül, például 
olyan nem mezőgazdasági tevékenységekkel, mint a turizmus és a vízi tevékenységek, 
befolyásolva a vidéki életvitelt és a munkát.
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Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 72
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 1a. francia bekezdés (új)

- a vidéki lakosság, főként a fiatalok 
elvándorlása ellen küzdő intézkedések 
bevezetése a helyi felszerelések és a 
szolgáltatásokhoz, illetve kulturális és 
szabadidős tevékenységekhez való 
hozzáférés javításával az érintett 
területeken;

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 73
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 2. francia bekezdés

– a nők munkaerőpiacra történő belépésének
ösztönzése. A gyermekellátó létesítmények 
létrehozására tett helyi kezdeményezések
javíthatják a nők munkalehetőségeit és 
elősegíthetik a munkaerőpiacra való 
bejutásukat. Ez magában foglalhatja a 
gyermekellátó infrastruktúra kialakítását a 
potenciálisan a vidéki tevékenységekhez 
kapcsolódó kisvállalkozások elindításának 
ösztönzésére irányuló kezdeményezésekkel 
párhuzamosan;

– a nők életminőségének javítása a vidéki 
régiókban, és a legális munkaerőpiacra 
történő belépésük és fennmaradásuk
ösztönzése. A kezdeményezések 
irányulhatnak például gyermekeket vagy 
időseket ellátó, vagy bármely más 
infrastruktúra fejlesztésére, képzési 
ciklusokra, kisvállalkozások 
létrehozásához, finanszírozásához és 
marketingjéhez nyújtott mikrohitelek 
hozzáférésének megkönnyítésére, női 
termelőszövetkezetekre, vagy a nők között 
kapcsolatot létesítő hálózatok létrehozására 
illetve fejlesztésére;

Er. el

Indokolás

Az előadó módosítása rendkívül helytálló, ugyanakkor hangsúlyozni kell annak 
szükségességét, hogy lehetővé tegyük a nők számára a fennmaradást a legális 
munkaerőpiacon, és bátorítsuk e törekvésüket. Az infrastruktúrák fejlesztésének az időseket 
ellátó struktúrák fejlesztését is magába kell foglalnia. A nők hozzáférése a mikrohitelekhez 
létfontosságú tényező a mikrovállalkozások létrehozása szempontjából, különösen ha azokat 
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nők hozzák létre (például az otthoni kézműves-tevékenység folytatására). A mikrohitelek 
ugyanakkor a meglévő kisvállalkozások támogatását és ösztönzését, illetve a női 
termelőszövetkezetek fejlesztését és előmozdítását is szolgálhatják.

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 74
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 2. francia bekezdés

- a nők munkaerőpiacra történő belépésének 
ösztönzése. A gyermekellátó létesítmények 
létrehozására tett helyi kezdeményezések 
javíthatják a nők munkalehetőségeit és 
elősegíthetik a munkaerőpiacra való 
bejutásukat. Ez magában foglalhatja a 
gyermekellátó infrastruktúra kialakítását a 
potenciálisan a vidéki tevékenységekhez 
kapcsolódó kisvállalkozások elindításának 
ösztönzésére irányuló kezdeményezésekkel 
párhuzamosan;

- a nők munkaerőpiacra történő belépésének 
ösztönzése. A gyermekellátó létesítmények 
létrehozására tett helyi kezdeményezések 
javíthatják a nők munkalehetőségeit és 
elősegíthetik a munkaerőpiacra való 
bejutásukat. Ez magában foglalhatja a 
gyermekellátó infrastruktúra kialakítását és 
családbarát munkakörnyezet támogatását, a 
potenciálisan a vidéki tevékenységekhez 
kapcsolódó kisvállalkozások elindításának 
ösztönzésére irányuló kezdeményezésekkel 
párhuzamosan;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 75
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 3. francia bekezdés

– a mikrovállalkozások és kézműipari 
vállalkozások fejlesztése építhet a 
hagyományos ismeretekre vagy új 
szakértelmet hozhat, különösen abban az 
esetben, ha eszközbeszerzéssel, képzéssel és 
betanítással jár együtt, előmozdítva a 
vállalkozói szellem fejlesztését és a 
gazdaság szövetének kiépülését;

– a mikrovállalkozások és kézműipari 
vállalkozások fejlesztése, szükség esetén a 
kézműipart támogató és védő 
intézkedésekkel, építhet a hagyományos 
ismeretekre vagy új szakértelmet hozhat, 
különösen abban az esetben, ha 
eszközbeszerzéssel, képzéssel és betanítással 
jár együtt, előmozdítva a vállalkozói szellem 
fejlesztését és a gazdaság szövetének 
kiépülését;

Er. pt
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Indokolás

A kézműipari szektor dinamizálása a kulturális sokszínűség elve alkalmazásának egy sajátos 
módja, amelyet az európai identitásról szóló koppenhágai nyilatkozat is elismer. A kézműipari 
ágazat védelmének jogalapja az EKSz. 30. és 59. cikke, az EUSz. 6. cikke, valamint a Bíróság 
145/88 (EBHT. 385), 312/89 és 332/89. sz. ítéletei.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai és Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 76
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 4. francia bekezdés

- a fiatalok képzése a hagyományos vidéki
ismeretekre lehetővé teszi számukra, hogy 
bekapcsolódjanak a turizmusra, szabadidős 
tevékenységekre, környezetvédelmi 
szolgáltatásokra és minőségi termékek 
előállítására mutatkozó kereslet 
kielégítésébe;

- a hagyományos vidéki ismeretek és a 
minőség-ellenőrzések például kártyák vagy 
címkék révén történő előtérbe helyezése, 
fiatalok képzésével. Ez lehetővé teszi 
számukra, hogy bekapcsolódjanak a 
turizmusra, szabadidős tevékenységekre, 
környezetvédelmi szolgáltatásokra és 
minőségi, vagy nagyon tipikus termékek 
előállítására mutatkozó kereslet 
kielégítésébe.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Módosítás: 77
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 6. francia bekezdés

- a megújuló energiaforrások biztosításának
és innovatív használatának fejlesztése
hozzájárulhat a mezőgazdasági és erdészeti 
termékek új felvevőpiacainak kialakításához, 
a helyi szolgáltatások nyújtásához és a 
vidéki gazdaság diverzifikációjához;

- energiatakarékos termelési eljárások 
fejlesztése, a megújuló energiaforrások 
biztosítása és innovatív használata
hozzájárulhat a mezőgazdasági és erdészeti 
termékek új felvevőpiacainak kialakításához, 
a helyi szolgáltatások nyújtásához és a 
vidéki gazdaság diverzifikációjához;

Er. en
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Indokolás

Egyéb megújuló energiaforrások mellett támogatni kell az energiatakarékos termelési 
eljárásokat.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 78
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 6. francia bekezdés

– a megújuló energiaforrások biztosításának 
és innovatív használatának fejlesztése 
hozzájárulhat a mezőgazdasági és erdészeti 
termékek új felvevőpiacainak kialakításához, 
a helyi szolgáltatások nyújtásához és a 
vidéki gazdaság diverzifikációjához;

– a megújuló energiaforrások biztosításának 
és innovatív használatának fejlesztése, és 
ugyanakkor az energiakihasználást javító 
rendszerek és a termelőknek nyújtott 
energetikai szolgáltatások előmozdítása
hozzájárulhat a mezőgazdasági és erdészeti 
termékek új felvevőpiacainak kialakításához, 
a helyi szolgáltatások nyújtásához és a 
vidéki gazdaság diverzifikációjához;

Er. el

Indokolás

Az energiakihasználást javító rendszerek és a termelőknek nyújtott energetikai szolgáltatások 
előmozdítása hozzájárulhat a vidéki gazdaságok fejlesztéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 79
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 7. francia bekezdés

– a turizmus kifejlesztésének ösztönzése. A 
turizmus az egyik fő növekedési ágazat sok 
vidéki területen. Az IKT fokozott használata 
a turizmusban foglalásra, promócióra, 
marketingre, szolgáltatástervezésre és 
szabadidős tevékenységekre növelheti a 
látogatók és a vendégéjszakák számát, 
különösen akkor, ha az IKT kapcsolatot 
biztosít a kisebb létesítményekkel és 
ösztönzi az agroturizmust;

– a fenntartható turizmus kifejlesztésének 
ösztönzése. A turizmus az egyik fő 
növekedési ágazat sok vidéki területen. Az 
IKT fokozott használata a turizmusban
foglalásra, promócióra, marketingre, 
szolgáltatástervezésre és szabadidős 
tevékenységekre növelheti a látogatók és a 
vendégéjszakák számát, különösen akkor, ha 
az IKT kapcsolatot biztosít a kisebb 
létesítményekkel és ösztönzi az 
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agroturizmust;

Er. pt

Indokolás

Ez a módosítás a 2005 februárjában felülvizsgált lisszaboni stratégia, illetve a 2001-ben 
elfogadott göteborgi stratégia egyenes folytatásába illeszkedik.

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Módosítás: 80
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 7. francia bekezdés

- a turizmus kifejlesztésének ösztönzése. A 
turizmus az egyik fő növekedési ágazat sok 
vidéki területen. Az IKT fokozott használata 
a turizmusban foglalásra, promócióra, 
marketingre, szolgáltatástervezésre és 
szabadidős tevékenységekre növelheti a 
látogatók és a vendégéjszakák számát, 
különösen akkor, ha az IKT kapcsolatot 
biztosít a kisebb létesítményekkel és 
ösztönzi az agroturizmust;

- a turizmus kifejlesztésének ösztönzése. A 
turizmus az egyik fő növekedési ágazat sok 
vidéki területen. Az IKT fokozott használata 
a turizmusban foglalásra, promócióra, 
marketingre, szolgáltatástervezésre és 
szabadidős tevékenységekre növelheti a 
látogatók és a vendégéjszakák számát, 
különösen akkor, ha az IKT kapcsolatot 
biztosít a kisebb létesítményekkel, úgymint 
vendégházakkal és wellnessközpontokkal, 
és ösztönzi az agroturizmust és a 
sportturizmust;

Er. en

Indokolás

A vendégházak és wellnessközpontok jó példák olyan kisebb létesítményekre, amelyek 
hozzájárulnak a vidéki gazdaság diverzifikációjához. Mivel ezek gyakran családi 
vállalkozások, lehetőséget teremtenek a többgenerációs foglalkoztatásra, amire vidéken nagy 
szükség van.

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 81
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 7. francia bekezdés
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- a turizmus kifejlesztésének ösztönzése. A 
turizmus az egyik fő növekedési ágazat sok 
vidéki területen. Az IKT fokozott használata 
a turizmusban foglalásra, promócióra, 
marketingre, szolgáltatástervezésre és 
szabadidős tevékenységekre növelheti a 
látogatók és a vendégéjszakák számát, 
különösen akkor, ha az IKT kapcsolatot 
biztosít a kisebb létesítményekkel és 
ösztönzi az agroturizmust;

- a turizmus kifejlesztésének ösztönzése. A 
turizmus az egyik fő növekedési ágazat sok 
vidéki területen. Az IKT fokozott használata 
a turizmusban foglalásra, promócióra, 
marketingre, szolgáltatástervezésre és 
szabadidős tevékenységekre, ideértve a helyi 
és regionális kezelők hálózatba szervezését, 
növelheti a látogatók és a vendégéjszakák 
számát, különösen akkor, ha az IKT 
kapcsolatot biztosít a kisebb 
létesítményekkel és ösztönzi az 
agroturizmust;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Módosítás: 82
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 7. francia bekezdés

- a turizmus kifejlesztésének ösztönzése. A 
turizmus az egyik fő növekedési ágazat sok 
vidéki területen. Az IKT fokozott használata 
a turizmusban foglalásra, promócióra, 
marketingre, szolgáltatástervezésre és 
szabadidős tevékenységekre növelheti a 
látogatók és a vendégéjszakák számát, 
különösen akkor, ha az IKT kapcsolatot 
biztosít a kisebb létesítményekkel és 
ösztönzi az agroturizmust;

- a fenntartható turizmus kifejlesztésének 
ösztönzése. A turizmus az egyik fő 
növekedési ágazat sok vidéki területen. Az 
IKT fokozott használata a turizmusban
foglalásra, promócióra, marketingre, 
szolgáltatástervezésre és szabadidős 
tevékenységekre növelheti a látogatók és a 
vendégéjszakák számát, különösen akkor, ha 
az IKT kapcsolatot biztosít a kisebb 
létesítményekkel és ösztönzi az 
agroturizmust;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 83
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 8. francia bekezdés

- a helyi infrastruktúra modernizálása, 
különösen az új tagállamokban. A következő 
években jelentős beruházások kezdődnek a 

- a helyi infrastruktúra modernizálása, 
különösen az új tagállamokban. A következő 
években jelentős beruházások kezdődnek a 
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főbb távközlési, szállítási, energetikai és vízi 
infrastruktúrában. Jelentős támogatás lesz 
elérhető a strukturális alapokból a transz-
európai hálózatoktól kezdve az üzleti vagy 
tudományos parkok csatlakozásainak 
fejlesztéséig. A munkahelyek és a növekedés 
tekintetében a multiplikátorhatás teljes 
megvalósulása érdekében a vidékfejlesztési 
programok keretében támogatott kis méretű 
helyi infrastruktúrák rendkívül fontos 
szerepet játszhatnak e nagy beruházásoknak 
a diverzifikációra és a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripari potenciál fejlesztésére 
irányuló helyi stratégiákhoz való 
kapcsolásában.

főbb távközlési, szállítási, energetikai és vízi 
infrastruktúrában. Jelentős támogatás lesz 
elérhető a strukturális alapokból a transz-
európai hálózatoktól kezdve az üzleti vagy 
tudományos parkok csatlakozásainak 
fejlesztéséig. Ezen források méltányos 
részének vidéki területen kell rendelkezésre 
állnia, a vidéki és városi területek fejlődési 
egyensúlyának biztosítására. A 
munkahelyek és a növekedés tekintetében a 
multiplikátorhatás teljes megvalósulása 
érdekében a vidékfejlesztési programok
keretében támogatott kis méretű helyi 
infrastruktúrák rendkívül fontos szerepet 
játszhatnak e nagy beruházásoknak a 
diverzifikációra és a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripari potenciál fejlesztésére 
irányuló helyi stratégiákhoz való 
kapcsolásában.

Er. en

Indokolás

Ha minden fontos fejlesztés a városi és félig városi területekre koncentrálódik, a vidéki 
területek lemaradása nem csökken.

Módosítás, előterjesztette: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Módosítás: 84
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 8. francia bekezdés

- a helyi infrastruktúra modernizálása, 
különösen az új tagállamokban. A következő 
években jelentős beruházások kezdődnek a 
főbb távközlési, szállítási, energetikai és vízi 
infrastruktúrában. Jelentős támogatás lesz 
elérhető a strukturális alapokból a transz-
európai hálózatoktól kezdve az üzleti vagy 
tudományos parkok csatlakozásainak 
fejlesztéséig. A munkahelyek és a növekedés 
tekintetében a multiplikátorhatás teljes 
megvalósulása érdekében a vidékfejlesztési 

- a helyi infrastruktúra modernizálása, 
különösen az új tagállamokban. A következő 
években jelentős beruházások kezdődnek a 
főbb távközlési, szállítási, energetikai és vízi 
infrastruktúrában. Jelentős támogatás lesz 
elérhető a strukturális alapokból a transz-
európai hálózatoktól kezdve az üzleti vagy 
tudományos parkok csatlakozásainak 
fejlesztéséig. A munkahelyek és a növekedés 
tekintetében a multiplikátorhatás teljes 
megvalósulása érdekében a vidékfejlesztési 
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programok keretében támogatott kis méretű 
helyi infrastruktúrák rendkívül fontos 
szerepet játszhatnak e nagy beruházásoknak 
a diverzifikációra és a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripari potenciál fejlesztésére
irányuló helyi stratégiákhoz való 
kapcsolásában.

programok keretében támogatott kis méretű 
helyi infrastruktúrák rendkívül fontos 
szerepet játszhatnak e nagy beruházásoknak 
a gazdasági diverzifikáció fejlesztésére, 
valamint a tagállamok nemzeti- és 
világörökségének (UNESCO) védelmére és 
kezelésére irányuló helyi stratégiákhoz való 
kapcsolásában.

Er. en

Indokolás

A kulturális örökségnek az EU-tagállamok vidéki területein történő megfelelő megőrzése 
hozzájárul a turizmus fejlődéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 85
Melléklet, 3.3. szakasz, 1. bekezdés, 8a. francia bekezdés (új)

- a természeti és kulturális örökség 
szerepének megóvása és hasznosítása, ami 
döntő fontosságú szerepet játszik a 
környezet védelmében, a turisták 
vonzásában és a vidéki területeken élők 
magas életminőségének fenntartásában.

Er. pt

Indokolás

A természeti és kulturális örökség megóvásának a tagállamok legfontosabb prioritásai között 
kell szerepelnie.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Módosítás: 86
Melléklet, 3.4. szakasz, Iránymutatás

A 4. tengely (Leader) keretében 
rendelkezésre álló forrásoknak az 1. és a 2. 

A 4. tengely (Leader) keretében 
rendelkezésre álló forrásoknak az 1. és a 2. 
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valamint különösen a 3. tengelybe tartozó 
prioritások megvalósításához kell 
hozzájárulniuk, de ezen kívül fontos szerepet 
játszanak az irányítás javítását célzó 
prioritás megvalósításában és a vidéki 
területek endogén fejlődési potenciáljának 
mozgósításában.

valamint különösen a 3. tengelybe tartozó 
prioritások megvalósításához kell 
hozzájárulniuk, de ezen kívül fontos szerepet 
játszanak az irányítás javítását célzó 
prioritás megvalósításában, a lakosság arra 
való ösztönzésében, hogy támogassák a 
fenntartható fejlődést saját területükön, és 
a vidéki területek endogén fejlődési 
potenciáljának mozgósításában.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 87
Melléklet, 3.4. szakasz, 2. bekezdés, 1. francia bekezdés

– a helyi partnerségi kapacitásépítés, az 
animáció és a szaktudás elsajátításának 
előmozdítása hozzájárulhat a helyi potenciál 
mozgósításához;

– a szoros helyi partnerségi kapacitásépítés, 
az animáció és a szaktudás elsajátításának 
előmozdítása hozzájárulhat a helyi potenciál 
mozgósításához;

Er. pt

Indokolás

A kulcsfontosságú cselekvések megfelelő végrehajtása a különböző döntéshozatali szintek 
hatékony együttműködésén múlik, különös tekintettel a helyi és regionális szintekre.

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 88
Melléklet, 3.4. szakasz, 2. bekezdés, 1. francia bekezdés

- a helyi partnerségi kapacitásépítés, az 
animáció és a szaktudás elsajátításának 
előmozdítása hozzájárulhat a helyi potenciál 
mozgósításához;

- a helyi partnerségi kapacitásépítés, az 
animáció és a szaktudás elsajátításának 
előmozdítása hozzájárulhat a helyi potenciál 
mozgósításához, a társadalmi kirekesztés 
megelőzéséhez és az elnéptelenedés elleni 
harchoz.

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 89
Melléklet, 3.4. szakasz, 2. bekezdés, 2. francia bekezdés

- a köz- és a magánszféra partnerségének 
előmozdítása. Különösen a Leader fog 
továbbra is fontos szerepet játszani a 
vidékfejlesztés innovatív szemléletének 
ösztönzésében és a magán- és a közszféra 
együttműködésének erősítésében;

- a köz- és a magánszféra partnerségének 
előmozdítása. Különösen a Leader fog 
továbbra is fontos szerepet játszani a
közösségi részvétel biztosításában, a 
vidékfejlesztés innovatív szemléletének 
ösztönzésében és a magán- és a közszféra 
együttműködésének erősítésében;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 90
Melléklet, 3.4. szakasz, 2. bekezdés, 4. francia bekezdés

- a helyi irányítás javítása. A Leader 
támogatja a mezőgazdaság, az erdészet és a 
helyi gazdaság összekapcsolására irányuló 
innovatív megközelítéseket, segítve ezzel a 
vidéki területek gazdasági alapjának 
diverzifikációját és társadalmi-gazdasági 
szövetének megerősítését.

- a helyi irányítás javítása. A Leader 
támogatja a mezőgazdaság, az erdészet és a 
helyi gazdaság összekapcsolására irányuló 
innovatív megközelítéseket, segítve ezzel a 
vidéki területek gazdasági alapjának 
diverzifikációját és különösen társadalmi-
gazdasági szövetének megerősítését.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 91
Melléklet, 3.4. szakasz, 2. bekezdés, 4. francia bekezdés

– a helyi irányítás javítása. A Leader 
támogatja a mezőgazdaság, az erdészet és a 
helyi gazdaság összekapcsolására irányuló 
innovatív megközelítéseket, segítve ezzel a 
vidéki területek gazdasági alapjának 
diverzifikációját és társadalmi-gazdasági 

– a helyi irányítás javítása. A Leader 
támogatja a mezőgazdaság, az erdészet és a 
helyi gazdaság összekapcsolására irányuló 
innovatív megközelítéseket, segítve ezzel a –
megfelelő mértékben értelmezett – vidéki 
területek gazdasági alapjának 
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szövetének megerősítését. diverzifikációját és társadalmi-gazdasági 
szövetének megerősítését.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 92
Melléklet, 3.4. szakasz, 2. bekezdés, 4a. francia bekezdés (új)

- alkalmazkodni minden egyes terület 
erősségéhez és gyengeségéhez a vidéki 
terület diverzitásának tekintetében, a helyi 
szereplőkre támaszkodva és ténylegesen a 
területek endogén fejődését elősegítő 
projektek támogatásával.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 93
Melléket, 3.5. szakasz, 1. bekezdés

A közösségi vidékfejlesztési prioritásokra 
szánt források (a szabályok alapján minden 
tengely esetében meghatározott minimális 
finanszírozási limiteken belül) az adott 
helyzettől, és az egyes programterületek 
erősségeitől és gyengeségeitől függenek. 
Minden közösségi prioritást és azok 
hozzájárulását a lisszaboni és göteborgi 
célkitűzésekhez a nemzeti stratégiai tervek 
és a vidékfejlesztési programok segítségével 
a tagállami keretbe kell átültetni. Sok 
esetben léteznek az élelmiszeripari ágazattal 
vagy a mezőgazdaság és az erdészet 
környezeti, éghajlati vagy földrajzi 
helyzetével kapcsolatos egyes speciális 
problémák esetében nemzeti vagy regionális 
prioritások. A vidéki területeken egyéb 
speciális kérdéseket is kezelni kell, mint a 

A közösségi vidékfejlesztési prioritásokra 
szánt források (a szabályok alapján minden 
tengely esetében meghatározott minimális 
finanszírozási limiteken belül) az adott 
helyzettől, és az egyes programterületek 
erősségeitől és gyengeségeitől, illetve – az 
EK-Szerződésnek megfelelően – az egyes 
régiók egyedi sajátosságaitól függenek. 
Minden közösségi prioritást és azok 
hozzájárulását a lisszaboni és göteborgi 
célkitűzésekhez a nemzeti stratégiai tervek 
és a vidékfejlesztési programok segítségével 
a tagállami keretbe kell átültetni. Sok 
esetben léteznek az élelmiszeripari ágazattal 
vagy a mezőgazdaság és az erdészet 
környezeti, éghajlati vagy földrajzi 
helyzetével kapcsolatos egyes speciális 
problémák esetében nemzeti vagy regionális 
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városi területek terjeszkedése, a 
munkanélküliség, a kieső földrajzi helyzet 
vagy az alacsony népsűrűség.

prioritások. A vidéki területeken egyéb 
speciális kérdéseket is kezelni kell, mint a 
városi területek terjeszkedése, a 
munkanélküliség, a kieső földrajzi helyzet 
vagy az alacsony népsűrűség.

Er. pt

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az EK-Szerződésnek az állandó egyedi hátrányokkal küzdő
régiókra vonatkozó rendelkezéseivel.

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 94
Melléket, 3.5. szakasz, 1. bekezdés

A közösségi vidékfejlesztési prioritásokra 
szánt források (a szabályok alapján minden 
tengely esetében meghatározott minimális 
finanszírozási limiteken belül) az adott 
helyzettől, és az egyes programterületek 
erősségeitől és gyengeségeitől függenek. 
Minden közösségi prioritást és azok 
hozzájárulását a lisszaboni és göteborgi 
célkitűzésekhez a nemzeti stratégiai tervek 
és a vidékfejlesztési programok segítségével 
a tagállami keretbe kell átültetni. Sok 
esetben léteznek az élelmiszeripari ágazattal 
vagy a mezőgazdaság és az erdészet 
környezeti, éghajlati vagy földrajzi 
helyzetével kapcsolatos egyes speciális 
problémák esetében nemzeti vagy regionális 
prioritások. A vidéki területeken egyéb 
speciális kérdéseket is kezelni kell, mint a 
városi területek terjeszkedése, a 
munkanélküliség, a kieső földrajzi helyzet 
vagy az alacsony népsűrűség.

A közösségi vidékfejlesztési prioritásokra 
szánt források (a szabályok alapján minden 
tengely esetében meghatározott minimális 
finanszírozási limiteken belül) az adott 
helyzettől, és az egyes programterületek 
erősségeitől és gyengeségeitől függenek. 
Minden közösségi prioritást és azok 
hozzájárulását a lisszaboni és göteborgi 
célkitűzésekhez a nemzeti stratégiai tervek 
és a vidékfejlesztési programok segítségével 
a tagállami keretbe kell átültetni. Sok 
esetben léteznek az élelmiszeripari ágazattal 
vagy a mezőgazdaság és az erdészet 
környezeti, éghajlati vagy földrajzi 
helyzetével kapcsolatos egyes speciális 
problémák esetében nemzeti vagy regionális 
prioritások. A vidéki területeken egyéb 
speciális kérdéseket is kezelni kell, mint a 
városi területek terjeszkedése, a 
munkanélküliség, a kieső földrajzi helyzet, 
hegyvidéki és szigetjelleg, vagy az alacsony 
népsűrűség.

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Módosítás: 95
Melléklet, 3.5. szakasz, Iránymutatás

Nemzeti stratégiáik kidolgozása során a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a tengelyek 
közötti és a tengelyen belüli szinergia 
maximális szintjét és a potenciális 
ellentmondások elkerülését. Ezeknek a 
stratégiáknak azt is tükrözniük kell, hogy az 
egyéb EU-szintű stratégiákat, mint a 
Cselekvési terv a biogazdálkodásért, , a 
Bizottság legutóbbi közleménye a megújuló 
energiaforrásokról, a Bizottság legutóbbi 
közleménye a megújuló energiaforrásokról, 
és a gazdálkodásra és az erdészetre 
gyakorolt valószínű hatások előre látásának 
szükségességéről, valamint a Bizottság 
jelentése az EU erdészeti stratégiájáról, 
(amely segítséget nyújthat mind a 
növekedéssel, mind a munkahelyteremtéssel, 
mind pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos 
célkitűzések elérésében) és az előkészítés 
alatt álló tematikus környezetvédelmi 
stratégiákat milyen módon kell figyelembe 
venni.

Nemzeti stratégiáik kidolgozása során a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a tengelyek 
közötti és a tengelyen belüli szinergia 
maximális szintjét és a potenciális 
ellentmondások elkerülését és a Tanács 
rendeletének 6. pontjában szereplő 
partnerségi elvnek megfelelően minden 
felelős hatóság és megfelelő szervezet 
lehető legszélesebb mértékű bevonására 
kell törekedniük. Ezeknek a stratégiáknak 
azt is tükrözniük kell, hogy az egyéb EU-
szintű stratégiákat, mint a Cselekvési terv a 
biogazdálkodásért, a Bizottság legutóbbi 
közleménye a megújuló energiaforrásokról, , 
a Bizottság legutóbbi közleménye a 
megújuló energiaforrásokról, és a 
gazdálkodásra és az erdészetre gyakorolt 
valószínű hatások előre látásának 
szükségességéről, valamint a Bizottság 
jelentése az EU erdészeti stratégiájáról, 
(amely segítséget nyújthat mind a 
növekedéssel, mind a munkahelyteremtéssel, 
mind pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos 
célkitűzések elérésében) és az előkészítés 
alatt álló tematikus környezetvédelmi 
stratégiákat milyen módon kell figyelembe 
venni.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 96
Melléklet, 3.5. szakasz, 2. francia bekezdés

Több eszköz áll rendelkezésre EU- és 
tagállami szinten az irányítás és a politika 
végrehajtásának javítására. Technikai 
segítségnyújtás vehető igénybe az európai és 

Több eszköz áll rendelkezésre EU- és 
tagállami szinten az irányítás és a politika 
végrehajtásának javítására. Technikai 
segítségnyújtás vehető igénybe az európai és 
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nemzeti vidékfejlesztési hálózatok 
kiépítésére, amely az érintettek között 
platformként szolgál a helyes gyakorlat és a 
szakértelem cseréjére a politikatervezés, a 
menedzsment és a végrehajtás minden 
vonatkozásával kapcsolatban. A különböző 
szereplők korai bevonását biztosító 
tájékoztatást és nyilvánosságot tekintetbe 
kell venni a nemzeti stratégiák előkészítése 
során és ki kell dolgozni azokat a 
végrehajtás későbbi szakaszaira.

nemzeti vidékfejlesztési hálózatok 
kiépítésére, amely az érintettek között 
platformként szolgál a helyes gyakorlat és a 
szakértelem cseréjére a politikatervezés, a 
menedzsment és a végrehajtás minden 
vonatkozásával kapcsolatban. A különböző 
szereplők korai, különösen helyi szinten 
történő bevonását biztosító tájékoztatást és 
nyilvánosságot tekintetbe kell venni a 
nemzeti stratégiák előkészítése során és ki 
kell dolgozni azokat a végrehajtás későbbi 
szakaszaira.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 97
Melléklet, 3.6. szakasz, Iránymutatás

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
ösztönözni kell. Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az ERFA-
ból, a Kohéziós Alapból, az ESZA-ból, az 
EHA-ból és az EMVA-ból finanszírozott 
cselekvések között az egymást kiegészítő 
jelleget és a koherenciát egy adott területen 
és egy adott cselekvési területen belül. A 
különböző alapok által támogatott 
cselekvések közötti választóvonal és 
koordinációs mechanizmusok tekintetében a 
fő irányadó elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
ösztönözni kell. Ebben az összefüggésben a 
„programonként egy finanszírozási alap” 
elvének értelmében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból, az ESZA-ból, az EHA-ból és az 
EMVA-ból finanszírozott cselekvések 
között az egymást kiegészítő jelleget és a 
koherenciát egy adott területen és egy adott 
cselekvési területen belül. A különböző 
alapok által támogatott cselekvések közötti 
választóvonal és koordinációs 
mechanizmusok tekintetében a fő irányadó 
elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 98
Melléklet, 3.6. szakasz, Iránymutatás

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
ösztönözni kell. Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az ERFA-
ból, a Kohéziós Alapból, az ESZA-ból, az 
EHA-ból és az EMVA-ból finanszírozott 
cselekvések között az egymást kiegészítő 
jelleget és a koherenciát egy adott területen 
és egy adott cselekvési területen belül. A 
különböző alapok által támogatott 
cselekvések közötti választóvonal és 
koordinációs mechanizmusok tekintetében a 
fő irányadó elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
mint prioritást biztosítani kell. Ebben az 
összefüggésben a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a TEN-T-ből, a LIFE-ból, 
az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból, az 
ESZA-ból, az EHA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott cselekvések között az egymást 
kiegészítő jelleget és a koherenciát egy adott 
területen és egy adott cselekvési területen 
belül. A különböző alapok által támogatott 
cselekvések közötti választóvonal és 
koordinációs mechanizmusok tekintetében a 
fő irányadó elveket a regionális vagy
nemzeti stratégiai referenciakeret/regionális 
vagy nemzeti stratégiai terv szintjén kell 
meghatározni, ahogyan az érintett 
tagállamnak megfelel.

Er. en

Indokolás

A vidékfejlesztés és az egyéb közösségi kezdeményezések között növekszik a koherencia, mivel 
a különböző kezdeményezések célkitűzései összefüggenek. Az efféle koherenciát biztosítani 
kell, nem csak támogatni, mégpedig a legmegfelelőbb szinten, az egyes tagállamokban 
alkalmazott intézményi struktúra szerint. 

Módosítás, előterjesztette: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 99
Melléklet, 3.6. szakasz, Iránymutatás

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
ösztönözni kell. Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az ERFA-
ból, a Kohéziós Alapból, az ESZA-ból, az 
EHA-ból és az EMVA-ból finanszírozott 

A strukturális, a foglalkoztatási, a 
társadalmi integrációs és a vidékfejlesztési 
politikák közötti szinergiát ösztönözni kell. 
Ebben az összefüggésben a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a TEN-T-ből, a LIFE-ból, 
az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból, az 



AM\592585HU.doc 49/52 PE 365.127v01-00

külső fordítás

HU

cselekvések között az egymást kiegészítő 
jelleget és a koherenciát egy adott területen 
és egy adott cselekvési területen belül. A 
különböző alapok által támogatott 
cselekvések közötti választóvonal és 
koordinációs mechanizmusok tekintetében a 
fő irányadó elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

ESZA-ból, az EHA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott cselekvések között az egymást 
kiegészítő jelleget és a koherenciát egy adott 
területen és egy adott cselekvési területen 
belül. A különböző alapok által támogatott 
cselekvések közötti választóvonal és 
koordinációs mechanizmusok tekintetében a 
fő irányadó elveket a regionális vagy 
nemzeti stratégiai referenciakeret/regionális 
vagy nemzeti stratégiai terv szintjén kell 
meghatározni, ahogyan az érintett 
tagállamnak megfelel.

Er. el

Indokolás

Ösztönözni kell valamennyi politika között a szinergiát, ideértve a társadalmi integrációs 
politikát is, a társadalmi kirekesztés vidéki régiókban tapasztalt jelenségei intenzitásának 
megfelelő mértékben.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach

Módosítás: 100
Melléklet, 3.6. szakasz, Iránymutatás

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
ösztönözni kell. Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az ERFA-
ból, a Kohéziós Alapból, az ESZA-ból, az 
EHA-ból és az EMVA-ból finanszírozott 
cselekvések között az egymást kiegészítő 
jelleget és a koherenciát egy adott területen 
és egy adott cselekvési területen belül. A 
különböző alapok által támogatott 
cselekvések közötti választóvonal és 
koordinációs mechanizmusok tekintetében a 
fő irányadó elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
ösztönözni kell. Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak intézményi struktúrájuknak 
megfelelően biztosítaniuk kell az ERFA-ból, 
a Kohéziós Alapból, az ESZA-ból, az EHA-
ból és az EMVA-ból finanszírozott 
cselekvések között az egymást kiegészítő 
jelleget és a koherenciát egy adott területen 
és egy adott cselekvési területen belül. A 
különböző alapok által támogatott 
cselekvések közötti választóvonal és 
koordinációs mechanizmusok tekintetében a 
fő irányadó elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai és Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 101
Melléklet, 3.6. szakasz, Iránymutatás

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
ösztönözni kell. Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az ERFA-
ból, a Kohéziós Alapból, az ESZA-ból, az 
EHA-ból és az EMVA-ból finanszírozott 
cselekvések között az egymást kiegészítő 
jelleget és a koherenciát egy adott területen 
és egy adott cselekvési területen belül. A 
különböző alapok által támogatott 
cselekvések közötti választóvonal és 
koordinációs mechanizmusok tekintetében a 
fő irányadó elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát, 
valamint a különböző regionális partnerek 
közötti együttműködést ösztönözni kell. 
Ebben az összefüggésben a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból, az ESZA-ból, az EHA-ból és az 
EMVA-ból finanszírozott cselekvések 
között az egymást kiegészítő jelleget és a 
koherenciát egy adott területen és egy adott 
cselekvési területen belül. A különböző 
alapok által támogatott cselekvések közötti 
választóvonal és koordinációs 
mechanizmusok tekintetében a fő irányadó 
elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Jan Olbrycht

Módosítás: 102
Melléklet, 3.6. szakasz, Iránymutatás

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
ösztönözni kell. Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az ERFA-
ból, a Kohéziós Alapból, az ESZA-ból, az 
EHA-ból és az EMVA-ból finanszírozott 
cselekvések között az egymást kiegészítő 
jelleget és a koherenciát egy adott területen 
és egy adott cselekvési területen belül. A 
különböző alapok által támogatott 
cselekvések közötti választóvonal és 
koordinációs mechanizmusok tekintetében a 

A strukturális, a foglalkoztatási és a 
vidékfejlesztési politikák közötti szinergiát 
ösztönözni kell. Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, a Kohéziós 
Alapból, az ESZA-ból, az EHA-ból és az 
EMVA-ból finanszírozott cselekvések 
között az egymást kiegészítő jelleget és a 
koherenciát egy adott területen és egy adott 
cselekvési területen belül. A különböző 
alapok által támogatott cselekvések közötti 
választóvonal és koordinációs 
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fő irányadó elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

mechanizmusok tekintetében a fő irányadó 
elveket a nemzeti stratégiai 
referenciakeret/nemzeti stratégiai terv 
szintjén kell meghatározni.

Er. pl

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Bourzai

Módosítás: 103
Melléklet, 3.6. szakasz, -1a. bekezdés (új)

Több meghatározó kritérium is lehet, 
például a projekt nagysága, a területre 
gyakorolt (regionális, infraregionális) 
hatás, a beruházás típusa, a 
kedvezményezettek típusa.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 104
Melléklet, 3.6. szakasz, 2. bekezdés

A humántőke fejlesztése tekintetében a 
vidékfejlesztésből adandó támogatás a 
gazdálkodókat és a vidéki gazdaság 
diverzifikációjában érintett gazdasági 
szereplőket célozza. A vidéki területen élők 
integrált, alulról felfelé irányuló 
megközelítés részeként kaphatnának 
támogatást. Az e területekhez tartozó 
cselekvéseket a növekedésre és új 
munkahelyek teremtésére vonatkozó 
integrált iránymutatásokban 
meghatározottak szerinti európai 
foglalkoztatási stratégiával teljes 
összhangban és a lisszaboni folyamat 
keretébe tartozó nemzeti reformprogramok 
alapján megvalósított cselekvésekkel 
koherens módon kell végrehajtani. Az 

A humántőke fejlesztése tekintetében a 
vidékfejlesztésből adandó támogatás a 
gazdálkodókat, családjaikat, és a vidéki 
gazdaság diverzifikációjában érintett 
gazdasági szereplőket célozza, összhangban 
a strukturális eszközök keretében nyújtott 
támogatással. A vidéki területen élők 
integrált, alulról felfelé irányuló 
megközelítés részeként kaphatnának 
támogatást. Az e területekhez tartozó 
cselekvéseket a növekedésre és új 
munkahelyek teremtésére vonatkozó 
integrált iránymutatásokban 
meghatározottak szerinti európai 
foglalkoztatási stratégiával teljes 
összhangban és a lisszaboni folyamat 
keretébe tartozó nemzeti reformprogramok 
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oktatás és képzés 2010 munkaprogram a 
lisszaboni célkitűzések oktatási és képzési 
részének megvalósítására irányul. E 
programnak az élethosszig tartó tanulás áll a 
középpontjában, és az oktatás és a képzés 
minden szintjére vonatkozik, beleértve a 
mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari 
ágazatokat.

alapján megvalósított cselekvésekkel 
koherens módon kell végrehajtani. Az 
oktatás és képzés 2010 munkaprogram a 
lisszaboni célkitűzések oktatási és képzési 
részének megvalósítására irányul. E 
programnak az élethosszig tartó tanulás áll a 
középpontjában, és az oktatás és a képzés 
minden szintjére vonatkozik, beleértve a 
mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari 
ágazatokat.

Er. en

Indokolás

A vidéki gazdaság diverzifikációja fontos gazdasági motor a vidéki térségekben, de 
fejlődésének a lehető legrugalmasabbnak kell lennie, és nem szabad korlátozni azzal, hogy az 
elősegítésére elérhető támogatási típust a vidékfejlesztési eszközökre szűkítjük. 

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 105
Melléklet, 4. szakasz, 2. bekezdés

A keret korlátozott számú közös mutatót és 
közös módszertant határoz meg. Ezt 
kiegészítik majd az egyes programterületek 
jellegének tükrözése érdekében 
programspecifikus mutatók.

A keret korlátozott számú közös mutatót 
határoz meg, különösen területi mutatókat a 
területi kohézió vidékfejlesztésben betöltött 
szerepéről szóló, 2005. szeptember 28-i
parlamenti határozatnak1 megfelelően,
illetve közös módszertant. Ezt kiegészítik 
majd az egyes programterületek jellegének 
tükrözése érdekében programspecifikus 
mutatók.
__________
1 Ekkor elfogadott szöveg, P6_TA(2005)0358.

Er. fr


