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A 2007–2013. közötti időszak strukturális politikájának reformja változásokat hozott a 
finanszírozási rendszerekkel kapcsolatban és az e politika keretében nyújtott támogatások 
felosztásának alapját illetően.

Az egyik fontos változás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
létrehozása volt a közös agrárpolitikához (KAP) kapcsolódóan.

Míg a 2000–2006. közötti időszakra szóló pénzügyi terv összekapcsolta a vidékfejlesztési 
finanszírozást a strukturális alapokkal és a kohéziós politikával, elkülönítve azt a KAP-
finanszírozástól, a 2007-2013. közötti időszakra szóló új pénzügyi terv alapján az EMVA a 
KAP-hoz kapcsolódó költségvetési kiutalás részét képezi, következésképpen elválik a 
kohéziós politikától.

A jogalkotó célja az EMVA strukturális alapoktól való elválasztásával és annak a KAP-pal 
való összekapcsolásával az volt, hogy elősegítse az ilyen típusú finanszírozás felhasználását, 
és könnyebbé tegye egy integrált megközelítés elfogadását a vidéki térségekben.

E változtatások sikerének kulcsa azonban a különböző alapokból, különösen az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), a Kohéziós Alapból és az Európai Szociális Alapból 
(ESZA) nyújtott támogatások megfelelő összehangolása és azok egymást kiegészítő jellege 
volt.

E változások bevezetését követően az a kérdés merült fel, hogy ez a szétválasztást valóban a 
rendelkezésre álló finanszírozás hatékonyabb felhasználását eredményezte-e.

A közös agrárpolitika és a vidékfejlesztés finanszírozásának összekapcsolása csak látszólag 
jelenti a költségvetési szabályok egyszerűsítését. Valójában ezzel a nem mezőgazdasági 
célú finanszírozást elkülönítik a kohéziós politika alkalmazási körétől és kiemelik a 
szélesebb körű regionális fejlesztési távlatból, aminek eredményeképpen vagy 
párhuzamos célkitűzések alakulnak ki (pl. környezetvédelem és oktatás), vagy pedig 
mindkét területen kimaradnak ezek a célkitűzések.

A jelenlegi költségvetési korlátozások fényében fennáll annak a kockázata, hogy az ERFA 
keretében rendelkezésre álló pénzeszközöket nagymértékben a nagyobb városi központok 
vagy a legdinamikusabb régiók versenyképességének serkentésére használják fel, míg az 
EMVA finanszírozását a mezőgazdasági versenyképesség javítására fordítják.

Ebben a helyzetben a nem mezőgazdasági tevékenységekre és a vidéki térségekben a KKV-k 
fejlesztésére fordított támogatások kiadásai a két alap közé esnek, és egyikbe sem tartoznak.

Elégtelen lehet az alapvető közszolgáltatások és a vidéki térségek infrastrukturális 
beruházásainak biztosítására szolgáló finanszírozás is, amihez egyébként a Kohéziós Alapból
is hozzá kívántak járulni.

Ebben a összefüggésben különösen fontos, hogy egy átlátható, hosszú távú vidékfejlesztési 
stratégiát terjesszenek elő nemzeti és regionális szinten, hogy képesek legyenek kijelölni az 
egyértelműen vidékfejlesztési prioritásokat és célkitűzéseket, és összehangolni azokat a 
különböző rendelkezésre álló finanszírozási forrásokkal.
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A második pillér kohéziós politikai intézkedésekkel való összekapcsolása azonban a 
tevékenységek szoros koordinációját követelné meg nemzeti szinten.

Emellett meg kell vizsgálni a fejlődést befolyásoló további tényezőket és a vidékfejlesztés 
finanszírozásának eszközeit is.

1. Bizonyos pontossággal meg kell határozni, hogy mi tekintendő vidéki térségnek. Ez azt 
jelenti, hogy a vidékfejlesztésről beszélve elengedhetetlen átgondolni azt, hogy miként 
határozhatók meg a vidéki térségek a jellemzőiket és a fejlesztési célkitűzéseket illetően.

A vidéki térségeket hagyományosan az alacsonyabb népsűrűségük, eltérő foglalkoztatási 
szerkezetük, az alacsonyabb jövedelmi szint és a közjavakhoz való rosszabb hozzáférés 
különbözteti meg a városi térségektől. A területi kohézió szempontjából az alacsonyabb 
népsűrűség nem lehet döntő jellemző.

Az Unió egyik fejlesztési célja a társadalmi struktúrák, köztük a foglalkoztatási szerkezet 
modernizálása. A területi kohézió ezért növelhető a városi és vidéki térségekben a 
foglalkoztatási szerkezet összehangolásával. A területi kohézió szempontjából 
továbbra is a jövedelmi szint és a közjavakhoz való hozzáférés jelenti a legnagyobb 
kihívást, amelyek leghatékonyabban a vidéki térségekben a nem mezőgazdasági
tevékenységekre nyújtott támogatásokon keresztül javíthatók. A vidékfejlesztési 
intézkedések azonban nem apaszthatják ki a mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen kifizetésekre szánt forrásokat.

2. Az Európai Unió közös agrárpolitikájában jelentős változásokra lehet számítani az 
elkövetkező években. A KAP állapotfelmérése keretében nyílik először lehetőség a 
módosításra. A KAP szerkezetéről folytatott korábbi vitákban az a nézet kerekedett felül, 
hogy ez a finanszírozás erősíti az EU gazdaságának diverzifikálását, eközben viszont nem 
ösztönzi a versenyképességet. Az Unió jelenlegi pénzügyi politikája alapján részben 
alátámasztható ez a vélemény, mindez azonban valójában attól függ, hogy miként költik 
el az Unió finanszírozását. Különösen a vidékfejlesztési politikai célkitűzések nem 
szükségszerűen ellentétesek a lisszaboni célokkal, feltéve, hogy ez a fejlesztés a 
megfelelő versenyképességi mechanizmuson (jobb költséghatékonyság) alapul, 
elsősorban a helyi élelmiszer-feldolgozás, valamint az olyan infrastruktúrák és 
szolgáltatások fejlesztése terén, mint amilyen az idegenforgalom, az oktatás és a 
környezetvédelem.

3. Az EMVA-t illetően a következő prioritásokat állapították meg a 2007–2013. közötti 
időszakra: 1. A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 2. A 
környezet és a tájjelleg javítása. 3. Az életminőség javítása a vidéki tréségekben és az 
diverzifikáció ösztönzése. 4. A helyi foglalkoztatási és diverzifikációs kapacitások 
kiépítése (LEADER). Felmerül azonban az a probléma, hogy a KAP második pillére 
a közvetett mezőgazdasági támogatásnak egy „politikailag korrekt” mechanizmusa 
maradjon-e. Az agrárszektoron kívül tevékenykedő a vidéki kedvezményezetteknek
is juttassanak finanszírozást, továbbá azoknak a kedvezményezetteknek is, akik 
ugyan a vidéki térségekben maradnak, de a mezőgazdaságból más foglalkoztatási 
ágazatokba mennek át? Ha a vidékfejlesztés a KAP alkalmazási körében marad, ez 
nem jelenti-e azt, hogy megfosztják a mezőgazdasági termelőket az uniós 
finanszírozás korábbi mechanizmusaitól?
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4. A KAP-ról folytatott vitában a nézeteltérés egyik fő alapja a mezőgazdasági célú 
közvetlen kifizetések szintje (első pillér) és a nemzeti társfinanszírozás szintje lesz, 
figyelembe véve a KAP közösségi jellegének megőrzésére irányuló erőfeszítéseket. 
Mérlegelni kell a Bizottság azon javaslatát, hogy a nagy mezőgazdasági üzemeknek 
nyújtott közvetlen kifizetéseket csökkentsék, és a moduláció arányának növelésével 
erősítsék meg a KAP második pillérét, azaz a vidékfejlesztést.

5. A vidékfejlesztési politika végrehajtási nehézségei arra vezethetők vissza, hogy 
elválasztották az ágazati szakpolitikákat a területi kohéziós politikától, továbbá mindkét 
politikánál elkülönítve kezelték a gazdasági és társadalmi szempontokat. Ez magyarázza 
azt, hogy mindeddig a hangsúly a felelősségi körök megosztására, nem pedig a 
tevékenységek koordinálására helyeződött. A koordináció célját azonban pontosan 
annak kell képeznie, hogy biztosítsák összehangolt közös megközelítést a 
finanszírozás felhasználásában. Az egyes tagállamokban többféle módszer létezik a 
vidékfejlesztési intézkedésekre szánt finanszírozás felosztásához kapcsolódó 
tevékenységek koordinálására. Nehéz lenne kijelenteni azt, hogy egy adott ország 
megoldása modellként szolgálhat más országok számára. Úgy tűnik, hogy a politikai 
akarat döntőbb tényező lehet a siker biztosításában, mint az vagy az a szervezeti 
szabályozás. 
Megfelelő megoldás lehet ezért a nyílt koordinációs módszer alkalmazása az uniós 
szintű együttműködés e szempontjára. 

Egyértelművé kell tenni azonban, hogy a vidékfejlesztési politikának óriási befolyása van a 
területi kohézióra. Emiatt nem tűnik megalapozottnak a vidékfejlesztési politika elválasztása a 
kohéziós és regionális fejlesztési politikától. E politikai a KAP-hoz képest jobban alkalmas 
arra, hogy támogassa a vidékfejlesztés nem mezőgazdasági szempontjait, mint az egyének 
átképzése a gazdaság termelékenyebb területein végzendő munkára.
Mindazonáltal csak azzal a feltétellel lehet bevonni a vidékfejlesztési politikát a kohéziós és 
regionális fejlesztési politikába, ha a vidékfejlesztés megfelelő finanszírozásban részesül, és 
ezt a finanszírozást a vidéki térségek tekintetében meghatározott prioritások szerint használják 
fel. 
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