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1. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Innováció és modernizáció a vidék gazdaságában 

 

NAT-VI/004 

 

4. pont  

 

Módosítás jellege:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

DRĂGHICI Emil  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

NICA Alin-Adrian  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

SZABÓ Róbert  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Véleménytervezet Módosítás 

Az Európai Unió számos vidéki térsége hasonló 

problémákkal küzd: nehéz megközelíthetőség, 

távol vannak a döntéshozatal helyszínei és a 

kutatóközpontok, hiányos a technológiai 

infrastruktúra. Mindezek miatt egyre nagyobb a 

technológiai szakadék a vidéki térségek és a többi 

terület között. A vidéki területeken alacsonyabb a 

foglalkoztatottsági ráta, ráadásul ott kevesebb új 

munkahely is jön létre. Ugyanakkor a vidéki 

területek számos előnyt is tartogatnak: 

természetközeliség, kellemes élettér, kisebb 

mértékű környezetszennyezés, hogy csak néhány 

szempontot említsünk.  

Az Európai Unió számos vidéki térsége hasonló 

problémákkal küzd: nehéz megközelíthetőség, 

távol vannak a döntéshozatal helyszínei a 

kutatóközpontok és az oktatási intézmények, 

hiányos a technológiai infrastruktúra. Mindezek 

miatt egyre nagyobb a technológiai szakadék a 

vidéki térségek és a többi terület között. A vidéki 

területeken alacsonyabb a foglalkoztatottsági ráta, 

ráadásul ott kevesebb új munkahely is jön létre. 

Ugyanakkor a vidéki területek számos előnyt is 

tartogatnak: természetközeliség, kellemes élettér, 

kisebb mértékű környezetszennyezés, hogy csak 

néhány szempontot említsünk.  

Indokolás 

 

Számos régióban az oktatási intézmények jelentős távolságra találhatóak a tanulók otthonától, s a 

helyzetet súlyosbítja az alacsony fejlettségű infrastruktúra. Az oktatás nemléte és/vagy elérhetetlensége 

kedvező táptalaja a korai iskolaelhagyásnak, a társadalmi marginalizációnak, írástudatlanságnak. 
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19. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Innováció és modernizáció a vidék gazdaságában 

 

NAT-VI/004 

 

19. pont  

 

Módosítás jellege:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

DRĂGHICI Emil  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

NICA Alin-Adrian  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

SZABÓ Róbert  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Véleménytervezet Módosítás 

A versenyképesség és a gazdasági növekedés 

szempontjából nagyon fontosak a gyors távközlési 

hálózatok. Csak akkor lehet digitális 

szolgáltatásokat kínálni, ha van hozzájuk gyors és 

megbízható internet. Bár a szélessávú lefedettség 

az EU-ban az elmúlt néhány évben jelentős 

mértékben javult, és egyes területeken kiépült már 

a szükséges infrastruktúra, sok helyen még mindig 

nagy a lemaradás. Ebben a kérdésben különösen 

tetten érhető a városok és a vidéki területek 

közötti jelentős eltérés. Egyes térségekben, ahol 

alapvetően biztosított a hozzáférés, a csatlakozás 

még jelentős többletberuházást igényel a 

végfelhasználók részéről, akiknek maguknak kell 

állniuk az ezzel kapcsolatos költségeket. 

A versenyképesség és a gazdasági növekedés 

szempontjából nagyon fontosak a gyors távközlési 

hálózatok. Csak akkor lehet digitális 

szolgáltatásokat kínálni, ha van hozzájuk gyors és 

megbízható internet. Bár a szélessávú lefedettség 

az EU-ban az elmúlt néhány évben jelentős 

mértékben javult, és egyes területeken kiépült már 

a szükséges infrastruktúra, sok helyen még mindig 

nagy a lemaradás. Ebben a kérdésben különösen 

tetten érhető a városok és a vidéki területek 

közötti jelentős eltérés. Egyes térségekben, ahol 

alapvetően biztosított a hozzáférés, a csatlakozás 

még jelentős többletberuházást igényel a 

végfelhasználók részéről, akiknek maguknak kell 

állniuk az ezzel kapcsolatos költségeket. 

Ennek értelmében a továbbiakban is támogatni 

kell a virtuális piac betörését, a digitális 

kommunikációs szolgáltatások kedvező árak 

melletti elérhetősége szintjének növekedését, 

valamint az on-line szolgáltatások elterjedését a 

vidéki területeken.  

Indokolás 

 

Az internet elérhetősége főleg a földrajzilag elszigetelt területeken alapfeltétel kell legyen, biztosítva 

ezáltal az ottani közösségek tájékoztatáshoz, oktatáshoz, fejlődéshez nélkülözhetetlen hozzáférését, 

elősegítve ezáltal a városi és vidéki részek közötti leszakadás mértékének csökkentését.  
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21. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Innováció és modernizáció a vidék gazdaságában 

 

NAT-VI/004 

 

21. pont  

 

Új pont:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

DRĂGHICI Emil  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

NICA Alin-Adrian  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

SZABÓ Róbert  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 A közös agrárpolitika szabályozza a 

mezőgazdaságot és ennek kiemelkedő szerepét a 

vidékfejlesztésben. Regionális szinten a 

vidékfejlesztés szoros összefüggésben van a 

mezőgazdaság fejlesztésével. A vidéki nem 

kifejezetten jelenti a mezőgazdaságot, de az is 

bizonyosság, hogy mezőgazdaság nélkül nem 

létezik vidék. A mezőgazdaság fejlesztését nem 

lehet önállóan kivitelezni, s a továbbiakban is 

biztosítani kell a feltételrendszereinek és 

céljainak konvergenciáját a vidékfejlesztéssel, 

amelynek értelmében a mezőgazdaság fejlesztése 

a vidéki lakosság, a mezőgazdaságban dolgozók, 

és nem utolsósorban a szomszédos városok 

lakossága életszínvonalának növelésére kell, 

hogy irányuljon.  

Indokolás 

 

A közös agrárpolitika az egyik legfontosabb közpolitikája az Európai Uniónak, a tagállamoknak, 

valamint a tagállamok vidéki településeinek, zónáinak. A vidékfejlesztést elsősorban egy virágzó, 

stabil mezőgazdaságra alapozva lehet megvalósítani. 
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31. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Innováció és modernizáció a vidék gazdaságában 

 

NAT-VI/004 

 

29. pont  

 

Új pont:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

DRĂGHICI Emil  

MAGYAR Anna  

MAJTHÉNYI László  

NICA Alin-Adrian  

RIBÁNYI József  

SESZTÁK Oszkár  

SZABÓ Róbert  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 különös figyelmet kell fordítani olyan 

programokra, amelyek a kislélekszámú és/vagy 

elnéptelenedési kockázattal rendelkező 

települések megújulását és fejlesztését célozzák, 

történelmi-kulturális örökségüket értékesítve 

turisztikai attrakcióvá alakítva ezen 

településeket; 

Indokolás 

 

A faluturizmus egy versenyképes alternatíva tud lenni, és jelentős szerepet kaphat a vidékfejlesztésben. 

Nyilvánvalóan nem ad választ a vidéki települések összes gondjára, de jelentős mértékben hozzá tud 

járulni a helyi közösség bevételeinek növeléséhez, frissítve ezáltal a helyi gazdaságot. 


