
PR\742211HU.doc PE412.207v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2008/2100(INI)

15.9.2008

JELENTÉSTERVEZET
a kohéziós politika és a vidékfejlesztési politika egymást kiegészítő jellegéről 
és koordinálásáról
(2008/2100(INI))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Wojciech Roszkowski



PE412.207v01-00 2/9 PR\742211HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................7



PR\742211HU.doc 3/9 PE412.207v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kohéziós politika és a vidékfejlesztési politika egymást kiegészítő jellegéről és 
koordinálásáról
(2008/2100(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 158. és 159. cikkére,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 
11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre1, különösen annak 9. cikkére,

– tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendeletre2,

– tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló, 2006. 
október 6-i 2006/702/EK tanácsi határozatra3,

– tekintettel a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007 és 
2013 közötti programozási időszak) szóló, 2006. február 20-i 2006/144/EK tanácsi 
határozatra4,

– tekintettel az Európai Unió területfejlesztési menetrendjére és a végrehajtására irányuló 
első cselekvési programra,

– tekintettel a Bizottság által a területi kohézióról szóló zöld könyv elkészítése során 
elvégzett munkára,

– tekintettel az Európai Területi Tervezési Hálózat (ESPON) „Területi fejlődések – területi 
forgatókönyvek Európában” című tanulmányára,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel a vidéki térség fogalma mára még nem lett pontosan meghatározva tekintettel e 
térségek sajátosságaira és fejlesztési céljaira,

B. mivel az Európai Unió különböző tagállamaiban található vidéki övezetek között jelentős 
eltérések figyelhetők meg, és ha számos nyugat-európai országban e vidéki térségek 

                                               
1 HL L 210., 2006. 07. 31., 25. o.
2 HL L 277., 2005. 10. 21., 1. o.
3 HL L 291., 2006. 10. 21., 11. o.
4 HL L 55., 2006. 02. 25., 20. o.
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demográfiai és gazdasági értelemben növekedésnek indultak is, az új tagállamokban 
általában elvándorlás sújtja őket és az ott élő lakosság igyekszik más megélhetés után 
nézni,

C. mivel az Unió egyik fejlesztési célja a társadalmi struktúrák, köztük a foglalkoztatási 
szerkezet korszerűsítése,

D. mivel a területi kohézió megerősíthető az egy főre eső jövedelmek konvergenciája és a 
vidéki, illetve városi övezetekben található foglalkoztatási struktúrák közelítése révén,

E. mivel az élelmiszerárak inflációgerjesztő hatása mérsékelte a mezőgazdasági termelés 
korlátozására irányuló szándékok által gyakorolt nyomást,

F. mivel a strukturális politika 2007 és 2013 közötti időszakra előirányzott reformja 
megváltoztatta az alapok szerkezetét és az alapokból megvalósuló támogatások elosztási 
elveit, továbbá a közös agrárpolitikához kapcsolt és a kohéziós politikáról leválasztott, új 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) létrehozásához vezetett,

G. mivel az EMVA sikerének feltétele, hogy a hozzá kapcsolódó tevékenységeket ki kell 
egészíteni a közösségi strukturális alapokkal, vagyis össze kell hangolni a különböző 
alapokból, nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), a Kohéziós 
Alapból és az Európai Szociális Alapból (ESZA) származó támogatásokat, és biztosítani 
kell, hogy ezek kölcsönösen kiegészítsék egymást,

H. mivel az EMVA létrehozása, valamint a nem mezőgazdasági célú eszközök kohéziós 
politikáról és a regionális fejlesztés szélesebb perspektívájáról történő leválasztása azt is 
eredményezheti, hogy bizonyos (pl. környezetvédelmi vagy oktatási) célkitűzések 
feleslegessé válnak, vagy egyszerűen elhanyagolják azokat,

I. mivel a költségvetési korlátozások miatt fennáll a kockázata annak, hogy az ERFA 
keretében hozzáférhető támogatások nagyrészt a legjelentősebb városi központokban vagy 
a legdinamikusabb régiókban kerülnek felhasználásra a gazdasági versenyképesség 
megerősítésére, miközben az EMVA forrásai elsősorban a mezőgazdaság 
versenyképességének javítását célozzák, és a nem mezőgazdasági tevékenységek, illetve a 
vidéki kkv-k fejlesztésének támogatását célzó kiadások a két alap határterületére kerülnek, 
és egyikből sem jutnak finanszírozáshoz,

J. mivel a vidékfejlesztési politika célkitűzései nem szükségszerűen ellentétesek a lisszaboni 
célokkal, feltéve, hogy ez a fejlesztés a relatív versenyképességi mechanizmuson (jobb 
költséghatékonyság) alapul, különösen a helyi élelmiszer-feldolgozás, valamint az olyan 
infrastruktúrák és szolgáltatások fejlesztése terén, mint amilyen az idegenforgalom, az 
oktatás és a környezetvédelem,

1. úgy ítéli meg, hogy a vidéki és városi övezetek megkülönböztetésére alkalmazott 
hagyományos kritériumok (eltérő népsűrűség, foglalkoztatás-szerkezet, jövedelmi szintek 
és a közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés eltérő szintje) csak részben
tükrözik a helyzetet, ezért úgy véli, hogy a területi kohézió szempontjából nem a 
népsűrűséget, hanem az egy főre eső jövedelem szintjét kellene a különbségtételkor 
meghatározó tényezőként figyelembe venni;
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2. meggyőződése, hogy mivel a vidéki övezetek – amelyek az Európai Unió területének 
csaknem 80%-át jelentik – jelentősen eltérő fejlettségi szinten állnak a különböző 
tagállamokban, fejlesztésük elősegítése érdekében egy ennek megfelelő, integrált 
megközelítést kell alkalmazni;

3. meggyőződése, hogy a vidékfejlesztési politika megfelelő végrehajtásához figyelembe 
kell venni a régiók természeti erőforrásait és egyéb sajátosságait;

4. kéri a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy a Bizottsággal folytatott 
együttműködésük keretében nemzeti és regionális szinten dolgozzanak ki átlátható és 
hosszú távú vidékfejlesztési stratégiát, a vidékfejlesztést érintő prioritások és célkitűzések 
egyértelmű meghatározása, és a különböző forrásokból igénybe vehető támogatások 
ennek megfelelő felhasználása érdekében;

5. úgy ítéli meg, hogy a vidékfejlesztési politika jelentős hatást gyakorol a területi kohézióra, 
így felül kell vizsgálunk azon elv érvényességét, amely alapján a vidékfejlesztéshez 
kapcsolódó tevékenységeket elválasztjuk a kohéziós politikától és a regionális fejlesztési 
intézkedésektől;

6. úgy ítéli meg, hogy a vidékfejlesztés csak akkor integrálható a kohéziós politikába és a 
regionális fejlesztési intézkedések közé, ha a megfelelő alapok a vidékfejlesztés 
rendelkezésére állnak, ha ezeket a vidéki övezetek esetében kitűzött prioritásoknak 
megfelelően használják, és ha ez nem vonja maga után a mezőgazdaságnak szánt 
közvetlen támogatások számára forrásul szolgáló eszközök csökkentését;

7. kéri a Bizottságot, hogy közöljön pontos adatokat az EMVA és a strukturális alapok 
vidéki térségekben történő felhasználásáról, és vizsgálja meg, hogy az EMVA és a 
strukturális alapok szétválasztása a rendelkezésre álló források hatékonyabb 
felhasználásához vezetett-e ezekben a térségekben;

8. hangsúlyozza, hogy a területi kohézió szempontjából a legfőbb problémát továbbra is az 
egy főre eső jövedelem szintje és a közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
jelenti, és az ezzel kapcsolatos célok elérésének leghatékonyabb eszköze a nem 
mezőgazdasági tevékenységek támogatása a vidéki régiókban;

9. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelő módon támogassák a humántőke 
fejlesztését célzó projekteket, külön hangsúlyt helyezve a vidéki lakosságnak nyújtott 
átképzési és szakmai továbbképzési lehetőségekre;

10. hangsúlyozza, hogy a kis- és középvállalkozások fontos szerepet játszanak a 
vidékfejlesztésben, és jelentősen elősegítik a regionális és helyi szintű konvergenciát; kéri 
a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy a vidéki 
térségekben ösztönözzék a vállalkozó kedvet, többek között az adminisztratív és jogi 
akadályok elhárítása révén;

11. elismeri, hogy a vidékfejlesztési politika végrehajtásával kapcsolatos nehézségek az 
ágazati politikák és a területi kohéziós politika, valamint ezek gazdasági és szociális 
dimenziói közötti kölcsönhatásokból, a kompetenciaelosztást érintő szervezési modellek 
nagy számából és az intézkedések tagállamok közötti összehangolásának hiányosságaiból 
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erednek;

12. úgy ítéli meg, hogy a vidékfejlesztés finanszírozásának reformja megköveteli, hogy a 
Bizottság először részletes tanulmányokat készítsen a KAP regionális fejlesztésre 
gyakorolt hatásairól a területi kohézió keretében, és hogy meghatározzanak helyes 
gyakorlatokat a vidékfejlesztési politika területén általában;

13. felkéri a Tanácsot, hogy hívjon össze közös tanácsülést a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési miniszterek részvételével, és egy eszmecsere keretében vitassák meg a 
kohéziós politika és a vidékfejlesztési intézkedések összehangolásának legjobb eszközeit;

14. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a vidékfejlesztési politika keretében közösségi 
szinten a nyílt koordinációs módszert alkalmazzák;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

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, amely a közös agrárpolitikához (KAP) kapcsolódik.

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 egyik költségvetési fejezet szerves 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 érvényesülését a vidéki térségekben.

E változtatások azonban csak azzal a feltétellel járhattak sikerrel, ha a különböző alapokból, 
különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), a Kohéziós Alapból és az 
Európai Szociális Alapból (ESZA) nyújtott támogatásokat megfelelően összehangolják és 
ügyelnek arra, hogy azok egymást kiegészítsék.

E változások bevezetését követően az a kérdés merült fel, hogy az alapok ilyen szétválasztása 
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 elhanyagolják ezeket.

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

Ebben a helyzetben a nem mezőgazdasági tevékenységek és a vidéki kkv-k fejlesztésének 
támogatását célzó kiadások a két alap határterületére kerülnek, és egyikből sem jutnak 
finanszírozáshoz.

Elégtelen lehet az alapvető közszolgáltatások és a vidéki térségek infrastrukturális 
beruházásainak biztosítására szolgáló finanszírozás is, amihez egyébként a Kohéziós Alapból 
is hozzá kívántak járulni.
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Ezzel összefüggésben kiemelten fontos lenne egy átlátható és hosszú távú nemzeti és 
regionális vidékfejlesztési stratégia kidolgozása, amennyiben egyértelműen meg akarjuk 
határozni a vidékfejlesztési prioritásokat és célkitűzéseket, és a különböző forrásokból 
igénybe vehető támogatásokat is ehhez kívánjuk igazítani.

A második pillér kohéziós politikai intézkedésekkel való összekapcsolása azonban nemzeti 
szinten megkövetelné a tevékenységek szoros koordinációját.

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

1. A mai napig nem sikerült pontosan meghatározni a „vidéki térség” fogalmát. Ez azt 
jelenti, hogy a vidékfejlesztésről beszélve a vidéki térségeket a jellemzőik és a rájuk 
vonatkozó fejlesztési célkitűzések alapján kell kezelni.

A hagyományosan vidéki térségeket eddig alacsonyabb népsűrűségük, eltérő 
foglalkoztatási szerkezetük, az alacsonyabb jövedelmi szint és a közjavakhoz való 
korlátozottabb hozzáférés különböztette meg a városi térségektől. A területi kohézió 
szempontjából az alacsonyabb népsűrűséget nem kellene döntő megkülönböztető 
tényezőként kezelni.

Az Európai 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 közelítésével. A területi kohézió szempontjából a legfőbb 
problémát továbbra is a bérszínvonal és a közjavakhoz való hozzáférés jelenti, és az 
ezzel kapcsolatos célok elérésének leghatékonyabb eszköze a nem mezőgazdasági 
tevékenységek támogatása a vidéki régiókban. A vidékfejlesztési intézkedések 
azonban nem apaszthatják ki a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen 
kifizetésekre szánt forrásokat.

2. Az elkövetkező években a KAP bizonyosan nagy átalakításokon fog átesni. A KAP 
állapotfelmérése vélhetően az erre tett első kísérletet jelzi. A KAP szerkezetét érintő 
vitákat eddig elsősorban az az elképzelés vezérelte, amely szerint az e politikára fordított 
eszközök csak fenntartották az Unió gazdaságában megfigyelhető eltéréseket, és nem 
tették lehetővé versenyképességének javítását. Az Európai Unió jelenlegi pénzügyi 
politikája alapján részben alátámasztható ez a vélemény, mindez azonban valójában e 
közösségi támogatások felhasználásának módjától függ. A vidékfejlesztési politika 
célkitűzései nem szükségszerűen ellentétesek a lisszaboni célokkal, feltéve, hogy ez a 
fejlesztés a relatív versenyképességi mechanizmuson (jobb költséghatékonyság) alapul, 
különösen 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:

– a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása,
– a környezet és a vidéki térségek nagyobb fokú védelme,
– az életminőség javítása a vidéki tréségekben és a gazdaság diverzifikációja,
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– helyi kompetenciák kialakítása a foglalkoztatás és a diverzifikáció terén (EMVA).

Mindazonáltal felmerül a kérdés: kívánatos-e, hogy a KAP második pillére továbbra is 
a mezőgazdaság közvetett támogatásának „politikailag korrekt” mechanizmusa 
maradjon, vagy inkább olyan vidéki kedvezményezettek pénzügyi forrásaként 
szolgáljon, akik nem a mezőgazdaságban tevékenykednek, illetve akik vidéken 
maradva mezőgazdasági tevékenységüket más megélhetési formával váltják fel? Ha 
a vidékfejlesztés a KAP alkalmazási körében marad, ez nem jelenti-e azt, hogy 
megfosztják a mezőgazdasági termelőket a közösségi finanszírozás korábbi 
mechanizmusaitól?

4. A KAP-ról folytatott vitában kialakuló nézeteltérések egyik fő pontja a mezőgazdasági 
célú közvetlen kifizetések szintjének (első pillér) és a nemzeti társfinanszírozás szintjének 
meghatározása lesz, amely során ügyelni kell a KAP közösségi jellegének megőrzésére. 
Körültekintően mérlegelni kell a Bizottság azon javaslatát, hogy csökkentsék a nagy 
mezőgazdasági üzemeknek nyújtott közvetlen kifizetéseket, és erősítsék meg a KAP 
második pillérét, vagyis a moduláció arányának növelésével fejlesszék a vidéki térségeket.

5. A vidékfejlesztési politika végrehajtásával kapcsolatos nehézségek az ágazati politikák és 
a területi kohéziós politika, valamint ezek gazdasági és szociális dimenziói közötti 
kölcsönhatásokból erednek. Ennek megfelelően az eddig tett intézkedések a 
kompetenciák terén az eltérésekre helyezték a hangsúlyt, nem pedig a fellépések 
egymást kiegészítő jellegére. A koordináció célját azonban pontosan a finanszírozás 
felhasználásainak szinergiájában kellene meghatározni. Az egyes országokban 
többféle módszer létezik a vidékfejlesztési intézkedésekre szánt finanszírozás 
felosztásához kapcsolódó tevékenységek koordinálására. Ma 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 egy adott 
szervezeti megoldás.

Ez az oka annak, hogy az összehangolás vonatkozásában jövedelmező lehet közösségi 
szinten a nyílt koordinációs módszer alkalmazása.

Egyértelművé kell tenni azonban, hogy a vidékfejlesztési politikának óriási befolyása van a 
területi kohézióra. Épp ezért nem lenne bölcs leválasztani a vidékfejlesztési intézkedéseket a 
kohéziós politikáról és a regionális fejlesztésről. Ez a politika a KAP-nál hatékonyabban 
oldaná meg a nem mezőgazdasági vonatkozású vidékfejlesztési problémákat, többek között a 
vidéki lakosság szakmai átképzésének és produktívabb ágazatokba való átirányításának 
támogatása terén.

A vidékfejlesztés azonban csak akkor integrálható a kohéziós és a regionális fejlesztési 
politikába, ha a megfelelő alapok a vidékfejlesztés rendelkezésére állnak, ha ezeket a vidéki 
övezetek esetében kitűzött prioritásoknak megfelelően használják fel.
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