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RÖVID INDOKOLÁS 

Bár sok minden üdvözölhető a stratégiai iránymutatásokban, úgy vélik, hogy bizonyos 
problémák erednek abból, amely módon összeállításra kerültek. 

Elsőként, hiányzik egy átfogó célkitűzésekről szóló nyilatkozat, amelynek alapján az egyes 
tengelyek szerinti intézkedések közötti együttműködések mérhetők lennének. 

Másodsorban, számos tengely esetében bizonyos fokú átfedés áll fenn mind a részletes 
iránymutatásokon belül, mind azok között. Ez potenciális nehézségeket okoz a tagállamok 
számára annak meghatározásában, hogy programjaik részei mely tengely alá essenek. 
Továbbá fennáll az  átláthatóság esetenkénti hiánya arra vonatkozóan, hogy pontosan mi az, 
amit ösztönöznek, vagy legalább megengednek.

Harmadszor, az egyes tengelyek alatt megfogalmazott fő prioritás nem mindig tükrözi teljes 
mértékben a tanácsi rendelet erejét. 

Továbbá úgy tűnik, bizonyos mértékig tisztázásra van szükség arra vonatkozóan, kinek a 
tevékenységére irányulnak a tengelyek, különösképpen a rendelet szerint az egyes 
tengelyeknek juttatott finanszírozási arányok miatt. 

Ebben az összefüggésben, a vélemény előadója szerint: 

a) az 1. tengely célja, hogy elsősorban azokhoz kapcsolódjon, akik a mezőgazdasági és 
erdészeti ágazat elsődleges termelésében vesznek részt, mind a farm, mind pedig az erdészeti 
diverzifikáció elősegítésének céljával, illetve olyan tevékenységekben való részvétel céljából, 
melyek hatékonyságot idéznek elő az elsődleges termelésben vagy értéket adnak ahhoz hozzá; 

b) a 2. tengely célja, hogy kiterjedjen minden szereplőre, beleértve az elsődleges termelésben 
részt vevőket, akik a környezetvédelmi termékek biztosításával foglalkoznak, mint például a 
biológiai sokféleség elősegítése, a fenntarthatóság növelése, a természeti tájkép és a kulturális 
örökség megőrzése; 

c) a 3. tengely célja, hogy segítse a vidéki közösségeket nagyobb általánosságban és két 
kapcsolódó szempontból: 

− Elsőként, gazdasági fejlődésükben, a vidéki gazdaságnak megfelelő üzleti tevékenységek 
elősegítése által, főként akkor, ha azok az elsődleges termelőkén kívül esnek, mint például 
a másodlagos termelés, az  elsődleges termelés kiegészítő szolgáltatásai, a turizmus 
fejlesztése, kézművesség és egyéb vállalkozások; 

− Másodsorban, a jó életminőség elérése illetve az elnéptelenedés elkerülése céljából a helyi 
létesítmények fejlesztésében. 
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Minkét esetben hangsúlyt kap a nők és a fiatalok, mint gazdasági szereplők potenciálja.

d) a 4.tengely célja, a megelőző Leader programot követve, hogy azok társulását hozza össze, 
akiket a többi tengely mindegyike érint, egy, a helyi viszonyokhoz igazított koherens, átfogó 
fejlesztési stratégia létrehozásának szándékával.

Ennek alapján, illetve a fentiekben leírt problémák fényében, különböző módosítások 
kerülnek javaslatra. 

Az 1. tengely esetében úgy vélik, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fő iránymutatásban
az innováció és integráció serkentésére a táplálékláncban, hogy be kell toldani egy, a
tüzelőanyag-láncra való utalást, illetve, hogy az utalást a fizikai és humán tőkébe való 
befektetésre, az innovatív és integratív tevékenységek támogatójának kell tekinteni. A
módosított verzió vélhetően jobban tükrözi a következő, részletesebb útmutatást. Emellett van 
néhány javasolt változtatás, különösen a 2-es és 5-ös francia bekezdés alatt, amelynek célja, 
hogy a kitűzött tevékenységek jobb bemutatásával szolgáljon.

A 2. tengellyel kapcsolatban úgy vélik, hogy – a fő iránymutatás szerint - a „magas természeti 
értékű gazdálkodási és erdészeti rendszerekre” való utalás zavaró, mert értelmezhető 
természetesen létrehozott gazdasági értékként. Ez nem lehet helyes annak a ténynek a 
kontextusában, hogy a rendelet a természeti hátránnyal bíró területekkel ezen a tengelyen 
belül foglalkozik. Az iránymutatás módosításának célja, hogy világossá tegye, hogy a 
hangsúly a környezetvédelmi termékeken van, beleértve a biológiai sokféleség és a 
fenntarthatóság elősegítését, illetve a természeti és kulturális tájkép megőrzését. Néhány 
kisebb változtatás került javaslatra a meglévő francia bekezdésekre vonatkozóan, illetve egy 
új, a kulturális és természeti örökségre vonatkozó bekezdés került bevezetésre.

A 3. tengely szerinti javasolt iránymutatás a „foglalkoztatási lehetőségek megteremtésének 
átívelő prioritására” utal. Úgy tűnik, ez nem tükrözi a rendelet tartalmát, ami szintén 
hangsúlyt helyez az életminőségre, és láthatólag mellőzi azt a tényt, hogy a gazdasági fejlődés 
elsődleges a foglalkoztatási lehetőségek megteremtésében. A javasolt újra-tervezés célja, 
hogy jobban visszatükrözze azt, milyen elképzeléseket fed a rendelet. A francia
bekezdésekhez szintén tartozik néhány pontosítás, beleértve azt, amelynek célja, hogy 
közelebb irányítsa a vidéki gazdaságokban részt vevő nők szerepéhez és szükségleteihez, 
beleértve az a kérdést is (amely az Európai Parlament 2003. július 3-i határozatában 
(P5_TA(2003)0432) került azonosításra az Európai Unió vidéki területein élő nők 
kérdésében) amely a fizetés nélkül felvállalt munka mennyiségével foglalkozik, aminek 
eredményeképpen az ellátás hiánya jelentkezik a későbbi éveikben.

Kevés változtatás került javaslatra a 4. tengellyel kapcsolatban, kivéve azt, hogy úgy vélik, 
hogy az „endogén” szó használata, legalábbis ahogyan ez az angol változatban megjelenik, a 
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kívánatosnál kevésbé egyszerűen világítja meg a mondanivalót, ezért újrafogalmazás javasolt. 

Úgy vélik, hogy a prioritásoknak programokra való lefordításával foglalkozó 
iránymutatásban, ki kellene használni a lehetőséget a tértervezésre, valamint az érdekelt 
feleknek a rendelet 6. cikke szerinti bevonására vonatkozó utalás bevezetésére. 
Hasonlóképpen, a közösségi eszközök közötti kiegészítő jelleg kérdésével foglalkozó
iránymutatásban, megfelelőnek tűnik beemelni a TEN-T-t és a Life+-t, illetve elismerni, hogy 
– néhány tagállamban – a különböző alapok közötti kiegészítő jelleg kérdésével mind 
regionális, mind nemzeti szinten foglalkozni kell.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felszólítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságot, mint a felelős bizottságot, hogy foglalja a következő módosításokat jelentésébe:

A Bizottság által javasolt szöveg1 2 Parlament általi módosítások 

Módosítás: 1
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 erős és dinamikus 
mezőgazdasági és erdészeti ágazat
kialakulását az ismeretátadás és az 
élelmiszerláncban megvalósított innováció
kettős prioritásaira, valamint a fizikai és 
humántőke-befektetés szempontjából 
prioritást élvező ágazatokra koncentrálva, 
beleértve az ICT technológiák 
használatának elősegítését.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 Érthetőségi okokból az eredeti Bizottsági szöveg nyers formázással került bemutatásra, azaz kövér és dőlt 
betűtípus nélkül, ezzel kiemelve a módosítások által eszközölt változtatásokat. Az eredeti forma a végleges 
verzióban újraalkalmazásra kerül. Ez a következő számú módosításokat érinti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14. 
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Módosítás: 2
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 2. franciabekezdés 

 – 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 ehhez 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;

– 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, az elsődleges termelőknek a 
feldolgozásba és forgalmazási 
kezdeményezésekbe való bevonásán, 
valamint a helyi kereskedelem elősegítésén
keresztül, mely csökkenti az élelmiszer 
szállítását. További lehetőség van az 
európai termékek tengerentúli megítélésének 
javítására, különösen a piaci rések 
kiépítésében. A közösségi normáknak való 
megfelelés érdekében igénybe vett tanácsadó 
szolgáltatások és támogatás hozzájárulnak
ehhez 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;

Módosítás: 3
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 4. franciabekezdés 

– a dinamikus vállalkozói szellem 
előmozdítása. A nemrég végrehajtott 
reformok piacorientált környezetet 
teremtettek az európai gazdálkodás 

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

számára. Ez új lehetőségekhez juttatja 
a gazdaságokat. De ennek a gazdasági 
lehetőségnek a kiaknázása a stratégiai, 
üzleti és szervezeti ismeretek
fejlesztésétől függ;

Módosítás: 4
Melléklet, 3.1 szakasz, 1. bekezdés, 5. franciabekezdés 

– 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;

– a kutatás, befektetés és a képzés 
támogatása az  új termékek, folyamatok és 
technológiák kifejlesztése és használata
terén. Az ilyen támogatás kiegészítheti az 
első pillér alapján végrehajtott 
intézkedéseket a termelés innovatív 
módszerei vagy, például, a megújuló 
energiák számára anyagok, 
bioüzemanyagok, illetve feldolgozó 
kapacitás kifejlesztésének elősegítésével;

Módosítás: 5
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 

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 terület fenntartható 
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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.

használatát: biológiai sokféleség és a nagy 
természeti értéket képviselő gazdálkodási és 
erdőgazdálkodási rendszerek megóvása, víz 
és éghajlatváltozás elleni küzdelem, 
valamint egyéb környezeti javakhoz való 
hozzájárulás, úgymint a kulturális és 
természeti tájkép megőrzése és a területi 
egyensúly elősegítése. 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.

Módosítás: 6
Melléklet, 3.2 szakasz, 3. franciabekezdés 

– 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, valamint a szerves anyagok 
talajalkotó hatásának növelése iránti igényt;
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Módosítás: 7
Melléklet, 3.3 szakasz, cím 

Az életminőség javítása a vidéki területeken 
és a diverzifikáció ösztönzése

Az életminőség javítása a vidéki területeken 
és a vidéki gazdaság diverzifikációjának
ösztönzése

Módosítás: 8
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 gazdaságok
vidéki területeken való fejlesztésének 
stimulálásához 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 korlátok 
lebontását, akik számára a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés nemük, 
koruk vagy fogyatékosságuk miatt jelenleg 
nehéz..
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Módosítás: 9
Melléklet, 3.3 szakasz, 2. franciabekezdés 

– 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 
vidéki területeken, és a formális
munkaerőpiacra történő 
belépésüknek ösztönzése. A 
kezdeményezések, például, 
magukban foglalhatják a magas 
szintű gyermekellátó és egyéb
infrastruktúra kialakítását, a
képzésre és vállalkozás létrehozására 
használt mikro-hitelhez való 
hozzáférés biztosítását, illetve nők 
hálózatainak megalapítását és 
fejlesztését;

Módosítás: 10
Melléklet, 3.3 szakasz, 2 a franciabekezdés (új)

– vidéki területek elnéptelenedésének 
megakadályozását szolgáló intézkedések¸ 
különös tekintettel a fiatalokra, a helyi 
létesítmények, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, illetve a kulturális és szabadidős 
tevékenységek elérhetőségének fejlesztése 
által;

Módosítás: 11
Melléklet, 3.3 szakasz, 6. franciabekezdés 
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– 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
hozzájárulhat a mezőgazdasági és erdészeti 
termékek új felvevőpiacainak kialakításához, 
a helyi szolgáltatások nyújtásához és a 
vidéki gazdaság diverzifikációjához, az 
éghajlatváltozás hatásának csökkentése 
terén való segítségnyújtás mellett;

Módosítás: 12
Melléklet, 3.3 szakasz, 7. franciabekezdés 

– 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 és 
ösztönzi az agroturizmust, valamint a 
környezetileg fenntartható turizmus és 
sporthoz kapcsolódó turizmus más formáit;

Módosítás: 13
Melléklet, 3.3 szakasz, 8a franciabekezdés (új)

– a természeti és kulturális örökség 
konzerválása és kiterjesztése. A természeti 
és kulturális örökség döntő fontosságú 
szerepet játszik nem csak a vidéki környezet 
védelmében, hanem a turisták vonzásában 
és a vidéki területeken élők magas 
életminőségének fenntartásában is. Ezért a 
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beruházás döntő fontosságú a Natura 2000 
területek és egyéb, magas természeti és 
kulturális értéket képviselő helyek és 
épületek védelme és igazgatása érdekében.

Módosítás: 14
Melléklet, 3.4 szakasz, Iránymutatás

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

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

Módosítás: 15
Melléklet, 3.4 szakasz, 2. bekezdés, 4a franciabekezdés (új)

– együttműködés elősegítése a különböző 
tagállamok helyi akciócsoportjai valamint 
ezek és hasonló, harmadik országokban 
működő csoportosulások között.

Módosítás: 16
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 

Nemzeti stratégiáik kidolgozása során a 
tagállamok kövessenek egy integrált 
megközelítést, mely megtestesíti a megfelelő 
térbeli tervezést és maximalizálja a
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ellentmondások elkerülését. Ezeknek a 
stratégiáknak azt is tükrözniük kell, hogy az 
egyéb EU-szintű stratégiákat, mint a 
Cselekvési terv a biogazdálkodásért1, a 
Bizottság legutóbbi közleménye a megújuló 
energiaforrásokról2, a Bizottság nemrég 
kiadott közleménye az éghajlatváltozásról3
és a gazdálkodásra és az erdészetre 
gyakorolt valószínű hatások előre látásának 
szükségességéről, valamint a Bizottság 
jelentése az EU erdészeti stratégiájáról4
(amely segítséget nyújthat mind a 
növekedéssel, mind a munkahelyteremtéssel, 
mind pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos 
célkitűzések elérésében) és az előkészítés 
alatt álló tematikus környezetvédelmi 
stratégiákat5 milyen módon kell figyelembe 
venni.

tengelyek közötti szinergiát valamint 
keressék az összes megfelelő testület lehető 
legszélesebb részvételét a Partnerség 
Alapelv alapján, ahogy az a tanácsi 
rendelet 6. cikkében került meghatározásra.
Ezeknek a stratégiáknak azt is tükrözniük 
kell, hogy az egyéb EU-szintű stratégiákat, 
mint a Cselekvési terv a biogazdálkodásért6, 
a Bizottság legutóbbi közleménye a 
megújuló energiaforrásokról7, a Bizottság 
nemrég kiadott közleménye az 
éghajlatváltozásról8 és a gazdálkodásra és az 
erdészetre gyakorolt valószínű hatások előre 
látásának szükségességéről, valamint a 
Bizottság jelentése az EU erdészeti 
stratégiájáról9 (amely segítséget nyújthat 
mind a növekedéssel, mind a 
munkahelyteremtéssel, mind pedig a 
fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzések 
elérésében) és az előkészítés alatt álló 
tematikus környezetvédelmi stratégiákat10

milyen módon kell figyelembe venni.

  
1 COM(2004) 415.
2 COM(2004) 366: „A megújuló energiaforrások részesedése az EU-ban”.
3 COM(2004) 35: „Megnyerni a harcot az éghajlatváltozással szemben”.
4 COM(1998) 649: „Az Európai Unió erdészeti stratégiája”; COM(2005) 84: „Jelentés az EU erdészeti 
stratégiája alkalmazásáról”.
5 Talajvédelem, a tengeri környezet védelme és megőrzése, a peszticidek fenntartható használata, 
légszennyezés, városi környezet, erőforrások fenntartható használata, hulladék újrafeldolgozása a hatodik 
közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat.
6 COM(2004) 415.
7 COM(2004) 366: „A megújuló energiaforrások részesedése az EU-ban”.
8 COM(2004) 35: „Megnyerni a harcot az éghajlatváltozással szemben”.
9 COM(1998) 649: „Az Európai Unió erdészeti stratégiája”; COM(2005) 84: „Jelentés az EU erdészeti 
stratégiája alkalmazásáról”.
10 Talajvédelem, a tengeri környezet védelme és megőrzése, a peszticidek fenntartható használata, 
légszennyezés, városi környezet, erőforrások fenntartható használata, hulladék újrafeldolgozása a hatodik 
közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat.
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Módosítás: 17
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 biztosítaniuk kell a TEN-T-
ből, 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, 
ahogy az érintett tagállamnak megfelelő.


