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RÖVID INDOKLÁS

E javaslat célja az EU vidékfejlesztési politikájának megerősítése és végrehajtásának 
egyszerűsítése a korábbi számos vidékfejlesztési program egyetlen finanszírozó és 
programozási eszközzel, az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alappal (EVFMA) 
történő felváltása útján.

Az előadó üdvözli a vidékfejlesztést erősítő javaslatot, és úgy véli, jobban el kell ismerni a 
vidékfejlesztés szerepét abból a szempontból, hogy a lisszaboni folyamat és a göteborgi 
következtetések összefüggésében hozzájárul a területfejlesztés és a nemzeti növekedés 
egyensúlyának megteremtéséhez.

Nagyon pozitív dolog a vidékfejlesztési politikát az egyszerűsítés irányába elvinni egy 
egységes finanszírozó és programozási hálózat révén. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy 
az egyszerűsítés valamennyi szinten megvalósuljon.

A vidékfejlesztés politikájának végrehajtása megfelelő finanszírozást igényel, és a 
vidékfejlesztés javasolt finanszírozásának bármilyen csökkentése negatívan hat a vidéki 
térségek gazdasági növekedésének megvalósulására, megakadályozva, hogy a térségek 
hatékonyan vegyenek rész a lisszaboni folyamatban.

Szükséges szem előtt tartani, hogy az EU mezőgazdasági termelői a világpiaccal vannak 
versenyben, ahol a versenytársak némelyike nem helyez akkora súlyt az állategészségügyre, a 
biztonsági szabványokra és a környezetvédelemre az élelmiszertermelés során, mint 
amekkorát mi helyezünk. Ennek megfelelően elégséges finanszírozásban kell részesíteni a 
vidékfejlesztést, mert csak ezzel biztosítható a fenntarthatóság elvének megfelelő 
élelmiszertermelés.

Az érdekelt felek őszinte párbeszédére szólítunk fel, és üdvözöljük a vidékfejlesztési 
stratégiák és politikák megalkotásában való részvételt.

A fogalmazó nemzeti és EU szinten egyaránt rugalmas hozzáállást ajánl a vidékfejlesztési 
stratégiák kidolgozása közben, mert csak ezen keresztül biztosítható, hogy a helyi és 
regionális programok kellőképpen előmozdítsák az őszinte érdekelti tanácskozások nyomán 
létrejövő, mezőgazdasági térségekre szabott kezdeményezések kialakulását.

Nagyon bátorító, hogy a javaslat A vidéki gazdaság diverzifikálását és a vidéki életminőség 
javítását teszi meg az új vidékfejlesztési politika 3 prioritás tengelye egyikének. Ez a tengely 
sok vidéki térségben a fejlődés motorja lehet, és ha a végrehajtás jól sikerül, multiplikátor 
hatást gyakorolhat a munkahelyteremtésre, a diverzifikáló tevékenységekre, a hozzáadott 
termék-érték létrejöttére, és mintája lehet az alulról felfelé építkező fejlesztéseknek. Különös 
figyelmet kell fordítani a társadalmi tőke generálására, azon belül az ifjúsági tőkére, mivel a 
vidéki térségekben hosszú távon ez játszik szerepet a fenntartható fejlődésben.

A vidékfejlesztés politikája segítse fenntartható, mezőgazdasági üzemen kívüli munkahelyek 
teremtését a dolgozók otthonától elfogadható ingázó-távolságokon belül a regionális és 
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kohéziós politikákkal összefüggésben.

Értékeljük, hogy minden egyes program egy meghatározott LEADER tengelyt tartalmaz a 3 
tematikus tengely alá tartozó helyi fejlesztői csoportok által kidolgozott helyi fejlesztési 
stratégiák finanszírozására. Ugyanakkor a LEADER-nek juttatott 3 %-os teljesítményi alapot 
be kell építeni a LEADER minimum-felosztásba.

A 3 tengelynek adott minimum költségvetési a három tengely egyensúlyi állapotát tükrözi, 
miközben helyi/regionális/ nemzeti szinten rugalmasságot enged a helyi/regionális/ nemzeti 
igényekre szabott programok megalkotásánál.

Sajnos igen sok lakos nem kap kellő figyelmet; azok, akik minden évben elhagyják a 
mezőgazdálkodást, illetve akik részidőben foglalkoztak mezőgazdasággal. Megfelelő képző 
és továbbképző programokat kell elindítani, melyek az ő számukra is lehetővé teszik – saját 
lakókörnyezetükön belül – a más típusú munkahelyek által nyújtott foglalkoztatást.

Ezen kívül felmerült az az aggodalom, hogy a természeti hátrányban lévő térségek közé 
sorolás szempontjai más olyan szempont figyelembevétele nélkül lesznek újra meghatározva, 
melyek a hátrányos helyzethez hozzájárulnak, pl. perifériás elhelyezkedés 
társadalomgazdasági tényezők stb.

Érdemes lenne megállapítani egy olyan átmeneti időszakot, ami alatt ki lehet emelni a 
gazdálkodókat a korábbi státuszból, akik már nem számíthatnak a korábbi támogatásra.

Továbbá körültekintésre van szükség az erdősítési segélyek, a az erdőgazdálkodási 
prémiumok csökkentése és a premizált időszak rövidebbé tétele dolgában, mivel ez az 
erdősítési kedv visszaeséséhez vezethet, hiszen az erdőgazdálkodást nem fogják többé 
életképes mezőgazdasági ágazatnak tekinteni. Ennek egyéb kihatása is van, nevezetesen: az 
erdőgazdaságokból munkanélküliek távoznak, aminek különösen a vidéki térségekben lesznek 
súlyos következményei, visszaszorul a szénégetés, mint megélhetési forrás stb.
Pozitív, hogy a mezőgazdasági termelők és erdőbirtokosok/vezetők erdősítésből származó 
jövedelem-kiesése és a helyi hálózat kialakításának költsége fedezésre kerül. Ugyanakkor a Natura 
2000 számára külön finanszírozási eszköz szükséges.  Megvan annak a kockázata, hogy a 
Natura 2000 nem fog boldogulni az elégtelen finanszírozás miatt.

Végül az előadó javasolja, hogy a közösségnek más politikái is legyenek „vidékre 
méretezve”, azaz biztosítsuk, hogy ezek ne ütközzenek a vidékfejlesztési politikával, és 
természetesen – ahol szükséges – aktív módon mozdítsák elő a vidékfejlesztési célokat.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Területfejlesztési Bizottság felszólítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot arra, hogy az alábbi ajánlásokat építse be a jelentésébe:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás 1
(10) preambulumbekezdés

A vidékfejlesztés programozásának meg kell 
felelnie a közösségi és nemzeti 
prioritásoknak, és ki kell egészítenie az 
egyéb közösségi politikákat, különösen a 
mezőgazdasági piaci politikát, a kohéziós 
politikát és a Közös Halászati Politikát.

A vidékfejlesztés programozásának meg kell 
felelnie a közösségi és nemzeti 
prioritásoknak, és ki kell egészítenie az 
egyéb közösségi politikákat, különösen a 
mezőgazdasági piaci politikát, a kohéziós 
politikát, a társadalmi integráció és 
diszkrimináció-mentesség politikáját és a
Közös Halászati Politikát.

Indoklás

A vidékfejlesztési politikát szükséges összekapcsolni a társadalmi integráció és 
diszkrimináció-mentesség közösségi politikáival.

Módosítás 2
(55) Preambulumbekezdés

(55) Egy integrált és innovatív megközelítés 
elősegítése érdekében a tagállamoknak 
kiosztott keretösszegek 3%-át a közösségi
tartalékba kell helyezni a LEADER 
megközelítés számára.

törölve

Indoklás

Az az elgondolás, hogy a LEADER tengely költségvetésének jelentős hányadát visszatartják 
  

1 A HL-ben eddig nem tették közzé



PE 355.448v01-00

Külső fordítás 6/13 PA\557814HU.doc

HU

megnehezíti a program stratégiai tervezését, és arra bátoríthatja a LEADER programokat, 
hogy rövid távú, „gyorsanölő” megoldásokat részesítsenek előnybe a stratégiaibb és a 
fenntartható közép és hosszú távú kezdeményezések rovására.
</Amend>

Módosítás 3
(66) Preambulumbekezdés

(66) A Közösségnek a LEADER 
megközelítésre képzett tartalékát a 
programoknak erre vonatkozóan mutatott 
teljesítményének figyelembevételével kell 
felosztani. A felosztási szempontokat ennek 
megfelelően kell meghatározni.

törölve

Indoklás
Ugyanaz, mint az 1. módosításnál.
</Amend>

Módosítás 4
3. cikk

Az Alap az egész Közösségben mindenütt 
kiegészítő jelleggel járul hozzá a 
fenntartható vidékfejlesztés elősegítéséhez a 
Közös Agrárpolitika piac- és 
jövedelemtámogatási politikákhoz, a 
Kohéziós politikához és a Közös Halászati 
Politikához.

Az Alap az egész Közösségben mindenütt 
kiegészítő jelleggel járul hozzá a 
fenntartható vidékfejlesztés elősegítéséhez a 
Közös Agrárpolitika piac- és 
jövedelemtámogatási politikákhoz, a 
Kohéziós politikához, a társadalmi 
integráció és diszkrimináció-mentesség 
politikájához és a Közös Halászati 
Politikához.

Indoklás
A vidékfejlesztési politikát fontos összekapcsolni a társadalmi integráció és diszkrimináció-
mentesség közösségi politikáival.

Módosítás 5
6. Cikk, 1. bekezdés, c) pont

c) bármely más megfelelő szervezettel, 
amely a civil társadalmat képviseli, a nem 
kormányzati (különösen a 
környezetvédelmi) szervezetekkel és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításáért 
felelős testületekkel.

c) bármely más megfelelő szervezettel, 
amely a civil társadalmat képviseli, a nem 
kormányzati (különösen a 
környezetvédelmi) szervezetekkel és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításáért, 
vagy – a Szerződés 13. cikke alapján – a 
hátrányos megkülönböztetéssel szemben 
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harcoló felelős testületekkel.

Indoklás

Azért, hogy a diszkrimináció minden formáját számba vegye.

Módosítás 6
8. Cikk, 1. bekezdés

A tagállamok és a Bizottság a program 
megvalósításának összes szakaszában 
előmozdítja a férfiak és a nők közötti 
egyenlőséget.

A tagállamok és a Bizottság a program 
megvalósításának összes szakaszában 
előmozdítja a férfiak és a nők közötti 
egyenlőséget és – a Szerződés 13. cikke 
alapján – a hátrányos megkülönböztetéssel 
szembeni harcot.

Indoklás

A diszkriminációellenes politikáknak minden kategóriára, nem csak a nemek közötti 
diszkriminációra, vonatkozni kell.
</Amend>

Módosítás 7
17. Cikk, 1. bekezdés

1. A tagállam a vidékfejlesztési programokat 
a 6. cikkben említett partnerekkel való 
szoros együttműködést követve hozza létre.

1. A tagállam a vidékfejlesztési programokat 
a 6. cikkben említett partnerekkel való 
szoros együttműködést követve hozza létre.
Minden tagállam konzultációs tervet állít 
össze és tesz közzé, s ezt követően beszámol 
a konzultatív folyamat jellegéről és 
eredményeiről.

Indoklás

A konzultációs folyamat legyen kiterjedt és átlátható.

Módosítás 8
19. Cikk, c) pont, (iii) alpont

(iii) termelői csoportok támogatása az (iii) szövetkezeti/termelői csoportok 
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élelmiszer minőségi programok keretébe 
tartozó termékekre vonatkozó informálási és 
promóciós tevékenységek terén;

támogatása az élelmiszer minőségi 
programok keretébe tartozó termékekre 
vonatkozó informálási és promóciós 
tevékenységek terén;

Indoklás

A szövetkezetek régóta hatékonyan vesznek részt a térségfejlesztésben, és támogatni kell ezt a 
szerepüket.

Módosítás 
34. Cikk, a) pont, (v a) (új) alpont

(va) támogatás a különleges régiókban 
található ritka fajtájú állatállomány 
megőrzéséhez.

Indoklás

Ez egy fontos belső értékmérő, mind környezetvédelmi, mind fajta megőrzési szempontból.

Módosítás 10
37. Cikk, 4. bekezdés, 1 a. (új) albekezdés

A hátrányos helyzetű régiók bátorítása 
kedvéért a kifizetések 20 %-kal 
növelhetők.

Indoklás

Mivel fontosak a vidék gondozását szem előtt tartó agrár-környezetvédelmi megállapodások, 
lényeges a hasonló megállapodások megkötésének folyamatos bátorítása.

Módosítás 11
49. Cikk, a) pont, (iv a) (új) alpont

(iva) melyek a nők nagyobb részvételét 
támogatják a vidék gazdaságában;

Indoklás

A nők igen fontos szerepet játszanak a vidék gazdaságának diferzifikációjában, ám sok 
esetben speciális problémákkal, például a tőkéhez jutás korlátozottságával kell 



PA\557814HU.doc 9/13 PE 355.448v01-00

Külső fordítás

HU

szembenézniük.  E módosítás olyan intézkedések támogatását teszi lehetővé, melyek 
elmozdítják az ilyen akadályokat.

Módosítás 12
49. Cikk, a) pont, (iv b) (új) alpont

(ivb) támogatás az információs társadalom 
kialakításához.

Indoklás

Az információs társadalomnak igen komoly szerepe van a vidék gazdaságának 
diverzifikációjában, de sok vidéki térségben nincs szélessávú hozzáférés, műholdas kapcsolat 
stb.  Ez a rendelet segíthet a digitális szakadék áthidalásában, s abban, hogy a vidéki térségek 
vonzóbbak legyenek az új vállalkozásoknak, a meglévő vállalkozásoknak pedig lehetővé 
tegyék az új piacokra való kijutást, biztosítva életképességüket.</Amend>

Módosítás 13
49. Cikk, b) pont, (i) alpont

(i) a gazdaságot és a vidéki lakosságot 
szolgáló alapvető szolgáltatásokat,

(i) a gazdaságot és a vidéki lakosságot 
szolgáló alapvető szolgáltatásokat, ideértve 
a vidéki közlekedést és infrastruktúrát, mint 
az utakat, vízi szállítást, hulladékok 
ártalmatlanítását és energiaellátást, 
melyeket bátorítani szükséges,

Indoklás
A ritkán lakott területek vidéki közlekedése alapvető szolgáltatás, és minden vidékfejlesztési 
programban támogatásban kell részesíteni.
Versenyképes infrastruktúra nélkül a területfejlesztés és vidékfejlesztés nem tartható 
egyensúlyban.

Módosítás 14
52. Cikk, (c a) (új) pont

(ca) turisztikai szakképzés olyan 
területeken, mint az ügyfélszolgálat vagy a 
termékfejlesztés.

Indoklás

A vidéki térségek a természeti örökséget és egyéb látványosságokat kínálják.  Ugyanakkor a 
helyi turisztikai iparnak az a képessége, hogy ezeket a látnivalókat fenntartható módon 
hasznosíthassa és a turistáknak kiváló nagyszerű élményt biztosíthasson, gyakran kárt 
szenved a szolgáltatások gyenge színvonala és/vagy a nem megfelelő termékfejlesztés miatt.  
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Miközben az 56. cikk „szakképzést” említ, fontos, hogy a turisztikai intézkedés kapcsán is 
történjen említés szakképzésről.

Módosítás 15
58. cikk

A 49. cikkben felsorolt intézkedéseket 
lehetőleg a helyi fejlesztési stratégiákon 
keresztül kell megvalósítani.

A 49. cikkben felsorolt intézkedéseket 
lehetőleg a helyi fejlesztési stratégiákon 
keresztül kell megvalósítani a helyi 
hatóságok aktív részvételével.

Indoklás

A helyi hatóságok aktív részvételének biztosítása az EVFMA-ban átfogóbb és logikusabb 
módon közelíti meg sok vidéki térségben a fejlesztés kérdését.

Módosítás 16
66. cikk

Az Alap programhoz való teljes 
hozzájárulásának legalább 7%-át fenn kell 
tartani a LEADER prioritás tengely 
végrehajtására.

Az Alap programhoz való teljes 
hozzájárulásának legalább 10%-át fenn kell 
tartani a LEADER prioritás tengely 
végrehajtására.

Indoklás

3%-os emelést megítélni a LEADER típusú programok „legjobb teljesítményének” 
finanszírozására nem elég, mert ez csak rövid távú „tűzoltás” jellegű programokat bátorítana 
csak azért, hogy hozzáférjenek a megemelt finanszírozáshoz, ahelyett, hogy a vidékfejlesztés 
integrált stratégiai megközelítését segítené.

Módosítás 17
67. Cikk, 2. bekezdés, 1. albekezdés

2. A tagállamok kezdeményezésére az egyes 
vidékfejlesztési programok esetében az Alap 
finanszírozhatja a program támogatás 
előkészítési, irányítási, nyomon követési, 
értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési 
tevékenységeit.

2. A tagállamok kezdeményezésére az egyes 
vidékfejlesztési programok esetében az Alap 
finanszírozhatja a program támogatás 
előkészítési, irányítási, nyomon követési, 
értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési 
tevékenységeit, és támogathatja a 
partnerségi tagok részvételét benne, 
különösen a civil társadalmi és nem 
kormányzati szervezetek részéről.



PA\557814HU.doc 11/13 PE 355.448v01-00

Külső fordítás

HU

Indoklás

Szükség van a civil társadalom szervezetei és a nem kormányzati szervezetek részvételére ezen 
alapok működtetésében.

Módosítás 18
68. Cikk, 1. bekezdés

A nemzeti hálózatok, a szervezetek és 
közösségi szinten a vidékfejlesztés területén 
működő igazgatási szervek hálózatba 
szervezéséhez a 67. cikk (1) bekezdéssel 
összhangban kerül sor az Európai 
Vidékfejlesztési Hálózat létrehozására.

A nemzeti hálózatok, a szervezetek és 
közösségi szinten a vidékfejlesztés területén 
működő igazgatási szervek hálózatba 
szervezéséhez a 67. cikk (1) bekezdéssel 
összhangban kerül sor az Európai 
Vidékfejlesztési Hálózat késedelem nélküli
létrehozására.

Indoklás

Nem ismétlődhet meg az utolsó programozási időszakban tapasztalt késlekedés, ami sok 
nemzeti LEADER hálózat, a LEADER + és LEADER II létrehozásánál megesett.

Módosítás 19
69. Cikk, 1. bekezdés

1. Minden tagállam létrehoz egy nemzeti 
vidéki hálózatot, amely egybegyűjti a 
vidékfejlesztéssel foglalkozó összes 
szervezetet és közigazgatási szervet.

1. Minden tagállam késedelem nélkül
létrehoz egy nemzeti vidéki hálózatot, amely 
egybegyűjti a vidékfejlesztéssel foglalkozó 
összes szervezetet és közigazgatási szervet.

Indoklás

Nem ismétlődhetnek meg azok a késedelmek, melyek sok nemzeti hálózat létrehozásánál 
megtörténtek.
</Amend>

Módosítás 20
77. Cikk, 1. bekezdés, a) pont

a) annak biztosításáért, hogy a 
tevékenységek finanszírozásra történő 
kiválasztása a vidékfejlesztési programra 
vonatkozó szempontokkal összhangban 
történjen, és azok annak a végrehajtás teljes 
ideje alatt megfeleljenek a vonatkozó 
közösségi és nemzeti szabályoknak és a 
közösségi politikáknak;

a) annak biztosításáért, hogy a 
tevékenységek finanszírozásra történő 
kiválasztása a vidékfejlesztési programra 
vonatkozó szempontokkal összhangban 
történjen, és azok annak a végrehajtás teljes 
ideje alatt megfeleljenek a vonatkozó 
közösségi és nemzeti szabályoknak és a 
közösségi politikáknak; ezek a vonatkozó 
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közösségi és nemzeti szabályok ne legyenek 
túlságosan merevek, és engedni kell az EU 
irányelveket nem sértő mértékű
rugalmasságot;

Indoklás

A rugalmasság hiánya értékes projekteket akadályozhat meg.

Módosítás 21
81. Cikk, 1. bekezdés, 3 a. (új) albekezdés

Minden erőfeszítést latba kell vetni annak 
érdekében, hogy minden dokumentum 
egyszerű és világos nyelvezetű legyen, 
biztosítva, hogy a monitoring folyamatában 
résztvevők érdemben járulhassanak hozzá.

Indoklás

Ez biztosítja az érdemi részvételt. Érdemben tudnak ugyanis így részt venni a munkában a 
Monitoring Bizottság tagjai.

Módosítás 22
92. cikk

Közösségi tartalék a LEADER prioritás 
tengely számára
1. A 70. cikk (2) bekezdésében említett 
tartalék számára juttatott összeg a 
LEADER megközelítésnek a 
programokban történő végrehajtásának 
támogatására kerül felhasználásra.
2. A LEADER megközelítés 
végrehajtásának értékelésére az alábbiakat 
tartalmazó objektív kritériumok alapján 
kerül sor:
(a) a LEADER megközelítésnek juttatott 
prioritás
(b) a LEADER megközelítés területi 
kiterjedése,
(c) a LEADER prioritás tengely 
végrehajtása során elért szakasz,
(d) a magántőkére gyakorolt kiegyenlítő 

törölve
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hatás,
(e) a középtávú értékelések eredményei.

Indoklás

Az előadó nem támogatja a LEADER tartalékalap létrehozását.
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