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A vidéki térségek jövőképe az
unióban, a pandémia

árnyékában



Cél: 2040-re Nyitott stratégiai autonómia = “shaping the new system of 
global governance and developing mutually beneficial bilateral relations, 
while protecting ourselves from unfair and abusive practices”1. 

Kiinduló felismerés: 

A stratégiai előrejelzés kulcsfontosságú szerepet fog játszani az időtálló uniós 
szakpolitikai döntéshozatal elősegítésében annak biztosítása révén, hogy a 
rövid távú kezdeményezések hosszabb távú perspektívákon alapuljanak. A 
benne rejlő lehetőségek maximális kiaknázása érdekében a jelenlegi Bizottság 
határozottan törekszik arra, hogy a stratégiai előrejelzést az uniós 
szakpolitikai döntéshozatal középpontjába helyezze2



Eszközök
• Èves Strategic Foresight Report2 (´20,´21) amely a legfontosabb trendeket 

mutatja be, elemzi a bizonytalansági tényezőket és “vakfoltokat”, 
forgatókönyveket dolgoz ki, és a JRC előrejelzési programjai alapján többek között 
reziliencia monitorozást is folytat. 

• Èves Outlook (2020-2030) [szektorális: AGRI8]

• Foresight hírlevél3 az európai területi realitások feltérképezésére, a legfontosabb 
szakpolitikai témákban, illeszkedve a Bizottság Munkatervéhez. Célja a Biztosi 
Kollégium vitáinak támogatása hosszú távú perspektívákkal a kulcs fontosságú 
témákban..

• “Ministers of the Future”, a PT elnökség (2021 első fele) kezdeményezése a 
miniszteri (és szenior szakértői) szintű Foresight Network, amely évente legalább 
egyszer fog találkozni és meghatározza a foresight agenda priorításait4. 

• A minőségi jogalkotásra5 vonatkozó új iránymutatások és eszközök megkövetelik 
foresight beépítését a hatásvizsgálatba és értékelésbe



Long Term Vision for 
EU’ s Rural Areas

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-
democracy/long-term-vision-rural-areas_en

• Közlemény

• Kísérő Munkaanyagok az 

elemzésekkel és 

előrejelzéssel (3 részben)

• Szinopszis riport a nyilvános 

konzultációról

• Akció Terv



LTVRA6 I.

•Long-term Vision for Rural Areas (2021. június)
•Területi dimenzió
•Módszertani színes kavalkád: online kérdőív és 
Eurobarometer, nyilvános fórumok, szakértői 
és érintetti műhelymunkák – EU-s, nemzeti, 
regionális és helyi szinten (segédlet a helyi 
fórumokhoz minden nyelven), rendezvények 
(Rural Vision week). 



Long Term Vision for 
EU’ s Rural Areas

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-
democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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A nyilvános

konzultáció



AGRIs szemmel – LTVRA II.
Struktúrált kérdöív, 98% tagország, közel 500 Sp., HU37, 
közel 1000 nem agrár-erdész
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The ideal rural 

area
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A Kísérő 

Munkaanyagok 

Számos fejezetből álló csomag: a COM víziója, a 
JRC forgatókönyvei, 160 oldalas szakterületenkénti 
és H20202 projektszintű elemzés



Vision for
rural areas

#RuralVisionEU

Lehetőségek

• Kulcs az ökoszisztéma –
szolgáltatásokhoz

• Bio- és körkörös gazdaság

• Ökológiai és digitális 
átmenetek

• A társadalom növekvő 
igényei

• Felépülés a COVID 19 
válságból

Kihívások

• Demográfiai változás

• Alacsony jövedelmi szintek

• Korlátozott hozzáférés a 
szolgáltatásokhoz

• Alacsony kapcsolódási 
lehetőség

• Magára hagyatottság érzése

• Korlátozott reziliancia



Forgatókönyvek

ENRD Tematikus Munkacsoport 
Három online találkozót szerveztek 2020 szeptembere és decembere között. 
A résztvevők azonosították a változás mozgatórugóit, és rangsorolták őket 
fontosságuk (Melyek a legnagyobb hatással a vidéki területekre?) és a 
bizonytalanságuk szerint.
A cél az volt, hogy azonosítsák a két legfontosabb és legbizonytalanabb 
mozgatórugót, amelyek a forgatókönyv mátrix tengelyeit alkotják, vagyis a 
forgatókönyv sorvezetöi lesznek. 
Az utolsó műhelymunkák a négy forgatókönyv továbbfejlesztésére 
irányultak, beleértve a címeket és a kulcsszavakat.
Ennek alapján a JRC forgatókönyvi narratívákat dolgozott ki, és 2021 
januárjában egy további ülésen ismertette azokat, lehetőséget biztosítva a 
tematikus csoport tagjainak további visszajelzésére. 
A JRC bemutatta a végső forgatókönyveket az ENRD által 2021 márciusában 
szervezett „Rural Vision Week” nyitóülésén.

“thinking out of the box”

“worth case” szcenárió



Erösebben Összekapcs
olva

RezíliensVirágzó

The Rural Action Plan (RAP) - EC

9 zvezetö téma terület :

✓ Vidéki revitalizációs platform

✓ K+F a vidéki közösségekért

✓ Fenntartható multimodeláris mobilitási példák

✓ EU akció az egészséges talaj és élemiszerek 
érdekében

✓ Éghajlatbarát akciók a tőzegföldön szén -dioxid
-gazdálkodás révén

✓ Vidéki Digitális Jövők

✓ Vidéki közösségek támogatása az energia 
átalkulásban és a klímavédelemben

✓ Társadalmi rezíliencia és vidéki asszonyok
helyzete

✓ Vállalkozási kedv és szociális gazdaság vidéken

És további 15 
kapcsolódó akció



Farmers of the future 7 

• Szektorális példa, JRC riport, 2020 December
• A tanulmány azt vizsgálja, hogy közép- és hosszú távon kik

lesznek azok a mezőgazdasági termelők, akik kezelni fogják a
zöld és digitális kihívásokat. 

• A jelentés bemutatja a mezőgazdasági termelők 2040-es 
„tájképét“/ külsö környezetét,

• Felsorolja a lehetséges szakpolitikai következményeket és
lehetséges termelöi profilokat (szükséges skillek, képzettség
stb.) állít fel

• Módszertan: szakirodalom, horizon scanning, mega trend
elemzés



Farmers of the future
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Köszönöm a 
figyelmüket!
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