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RÖVID INDOKOLÁS

A vizsgálandó javaslat a Bizottság gyors válasza a Tanács 2008. december 11-i határozata 
mögött húzódó azon szándékra, hogy elfogadjanak egy európai gazdaságélénkítési tervet, 
amely közösségi, illetve nemzeti hatáskörbe tartozó, különféle ágazatokra vonatkozó konkrét 
intézkedéseket tartalmaz az európai piacokat 2007 óta sújtó gazdasági és pénzügyi válság 
kezelése érdekében. 

A vidékfejlesztés területén a bizottsági szöveg az 1698/2005/EK rendelet megfelelő 
aktualizálását javasolja az európai gazdaságélénkítési terv iránymutatásainak átvétele 
érdekében. 

Különösképpen, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból minden tagállam 
számára előirányoznak 1,5 millió eurót a vidéki térségekben való szélessávú internetes 
hozzáférés kialakítására, valamint a 2003-as közös agrárpolitikai reform 2008 novemberében 
befejezett középtávú értékelése során felmerülő új kihívásokkal való szembenézés érdekében 
(éghajlatváltozás, megújuló energiák, a vízforrásokkal való gazdálkodás, biológiai 
sokféleség). 

Összességében az előadó teljes mértékben támogatja a javaslatot, és úgy véli, hogy 
amennyiben ezeket az intézkedéseket gyorsan és egy integrált megközelítés alkalmazása 
mellett hajtják végre, minden bizonnyal segítenek a nemzeti gazdaságok újbóli 
fellendítésében és visszahozzák a fogyasztókban a rendszer iránti bizalmat.

Ugyanakkor ebben a szorongatott helyzetben a közösségi szintű jogalkotást és ütemezést 
jellemző nyilvánvaló sürgősséggel arányban a vélemény előadója fontosnak tartja, hogy 
utólag bevegyenek bizonyos elemeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a sürgető jelleg 
a fent említett intézkedések tagállamokbeli végrehajtásában is jelentkezzen.

A javasolt módosítások ezért biztosítják, hogy a tagállamok megfelelő tájékoztatási 
tevékenységet fejtsenek ki a vidéki területeken való beavatkozásokra fordítandó utólagos 
források elosztására vonatkozóan egyrészről a regionális hatóságok irányába, az adott 
vidékfejlesztési tervek azonnali kiigazítása érdekében, más részről pedig a lehetséges 
kedvezményezettek és érdekeltek felé.

Ezen felül, ahogy azt az Európai Unió egész területére vonatkozó gazdasági fellendülés 
megcélzásával összhangban a Tanács is kinyilvánította, az első költségvetési években 
hangsúlyozni kell a kiadások maximalizálásának igényét, a gyorsaság és egyszerűség elveit 
követő végrehajtási eljárások alkalmazását ösztönözve.

Végül a 2009–2001 közötti időszakban elért eredményekre vonatkozó átláthatóság és 
tájékoztatás növelésének igényével, valamint a szélessávú internet biztosításához szükséges 
infrastruktúrák finanszírozását célzó, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a 
strukturális alapok által finanszírozott fellépések koordinálását biztosító megfelelő eszközök 
garantálása érdekében arra kéri az Európai Bizottságot, hogy az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap éves ellenőrző jelentésébe foglaljon bele egy, a fenti tevékenységekkel 
kapcsolatos eredmények ellenőrzésére vonatkozó szakaszt.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A tevékenységek megvalósításának 
sürgős volta az eljárások felgyorsítását és 
egyszerűsítését célzó elvek alkalmazását 
követeli meg, annak biztosítása 
érdekében, hogy az európai 
gazdaságélénkítési tervhez kapcsolódó 
módosítások gyorsan érvénybe lépjenek, 
valamint, hogy a jelenlegi 
válsághelyzetben hatékonyságuk 
biztosított legyen. 
E célból garanciát kell találni arra, hogy 
a rendelet módosításait a szerteágazó 
tájékoztatási kezdeményezéseken keresztül 
megfelelően eljuttatják a tagállamokban a 
regionális hatóságokhoz és az alapok 
potenciális kedvezményezettjeihez.

Or. it

Indokolás

A javasolt módosítás az elfogadásra kerülő rendelkezés indokolásába bevezeti az intézkedések 
végrehajtásának sürgős voltát, egy részről a lehetséges kedvezményezetteknek az új 
kezdeményezésről való gyors tájékoztatását, más részről pedig gyorsított és leegyszerűsített 
végrehajtási eljárások elfogadását, a rendelkezésben foglalt szűk időkerettel arányosan.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
Regulation 1698/2005
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‘1. A közösségi stratégiai 
iránymutatásoknak a 10. cikkben említett 
felülvizsgálatát követően a tagállamok 
kötelesek a 12. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
elvégezni nemzeti stratégiai terveik 
felülvizsgálatát.”

‘1. A közösségi stratégiai 
iránymutatásoknak a 10. cikkben említett 
felülvizsgálatát követően a tagállamok 
kötelesek a 12. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
elvégezni nemzeti stratégiai terveik 
felülvizsgálatát, a regionális hatóságok és 
az alapok potenciális kedvezményezettjei 
számára megfelelő tájékoztatási 
tevékenység nyújtása érdekében ”.

Or. it

Indokolás

A módosítás normatív erőre emeli az indokolási részre vonatkozó 1. módosítás első 
megállapítását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
Regulation 1698/2005
16 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben említett műveletekkel 
kapcsolatos, felülvizsgált vidékfejlesztési 
programokat legkésőbb 2009. június 30-ig 
kell benyújtani a Bizottsághoz.

Az e bekezdésben említett műveletekkel 
kapcsolatos és a beavatkozások 
végrehajtása tekintetében a gyorsaság és 
egyszerűség elvét alapul vevő felülvizsgált 
vidékfejlesztési programokat legkésőbb 
2009. június 30-ig kell benyújtani a 
Bizottsághoz.

Or. it

Indokolás

Tekintettel az idő rövidségére, amely a tagállamok rendelkezésére áll nemzeti terveik 
módosításához, az új rendelkezések széleskörű és gyors továbbítását kéri, valamint a kiadások 
és elszámolások vonatkozásában gyorsított és egyszerű eljárások elfogadását kéri.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 6 pont - b betű
Regulation 1698/2005
69 cikk – 5 a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság vidékfejlesztésről 
szóló éves jelentése keretében egy új részt 
szentel a 16a. cikk g) pontjában 
meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek ellenőrzésének.

Or. it

Indokolás

Ezzel a módosítással annak lehetőségét kívánja megteremteni, hogy folyamatában lehessen 
ellenőrizni, azt hogy a források elosztásának fázisában alkalmazott gyorsított eljárás 
megfelelő alkalmazásra talál a források elköltésekor is. Mindennek a célja az intézkedések 
teljes körű hatékonyságának biztosítása és a strukturális alapok által finanszírozott hasonló 
tevékenységek koordinálását célzó megfelelő eszközök garantálása.
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