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A KAP MÁSODIK PILLÉRE: A
VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

A közös agrárpolitika (KAP) legutóbbi reformja fenntartotta a KAP két pillérre épülő
szerkezetét, és továbbra is a vidékfejlesztési politika képviseli azt, amit „a KAP második
pillérének” nevezünk. E pillér alapelvei változatlanok maradtak (társfinanszírozás, európai
intézkedéscsomag kínálatából választható lehetőségek alapján kialakított többéves nemzeti
vagy regionális programozás stb.). Az új rendszer még nagyobb rugalmasságot nyújt a
tagállamok számára.

JOGALAP

— Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 38–44. cikke.

— Az 1303/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20.) (az európai strukturális és beruházási
alapokra vonatkozó közös rendelkezések).

— Az 1305/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20.) (vidékfejlesztési támogatás).

— Az 1306/2013/EU rendelet (HL L 347., 2013.12.20.) (a közös agrárpolitika finanszírozása,
irányítása és nyomon követése).

FELADATOK ÉS PRIORITÁSOK

Az Európai Unió vidékfejlesztést támogató politikáját a KAP második pilléreként a
„2000-es menetrendnek” nevezett reform során vezették be. Ezt a politikát az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozzák. Az EMVA rendeltetése, hogy
hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia (a növekedést és a munkahelyteremtést támogató
uniós stratégia) megvalósításához azáltal, hogy a vidéki területeken előmozdítja a fenntartható
vidékfejlesztést. Az EMVA-nak hozzá kell járulnia a területi és környezetvédelmi szempontból
kiegyensúlyozott, éghajlatbarát, az éghajlatváltozással szemben ellenálló, versenyképes és
innovatív mezőgazdasági ágazat kialakításához.
Az új vidékfejlesztési politika hat prioritása a 2014 és 2020 közötti időszakra a következő:
— az ismeretátadás és az innováció ösztönzése a mezőgazdaságban és az erdészetben (a

tudásalap kifejlesztése a vidéki térségekben; a kapcsolatok megerősítése a mezőgazdaság,
az erdőgazdálkodás és a kutatási ágazat között);

— valamennyi típusú mezőgazdasági tevékenység életképességének és versenyképességének
megerősítése, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás
előmozdítása;

— a szervezett élelmiszerlánc, az állatjólét és a kockázatkezelés előmozdítása a
mezőgazdaságban;
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— a mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és megerősítése (biológiai sokszínűség, vizek, talaj);

— a források (víz, energia) hatékony felhasználásának előmozdítása és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra történő átállás (a megújuló energiaforrások használata, az
üvegház-hatást okozó gázok kibocsátásainak csökkentése, a szén-dioxid megkötése és
tárolása) támogatása;

— a társadalmi befogadás, a szegénység csökkentése, a gazdasági fejlődés előmozdítása
(a munkahelyteremtés megkönnyítése, a helyi fejlődés előmozdítása, a tájékoztatási és
kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés javítása).

Miként a múltban is, a vidékfejlesztési politika megvalósításának alapja az, hogy a tagállamok
(vagy régióik) vidékfejlesztési programokat készítenek. A többéves programoknak az adott
egyedi területre szabott stratégiát kell követniük, amely egyaránt megfelel a tagállamok
(vagy régiók) sajátos igényeinek és az európai vidékfejlesztési politika prioritásainak. Ezek
a programok egy európai intézkedéscsomag kínálatából választható intézkedéseken alapulnak
(és azokat kombinálják), amelyek részletes ismertetését az 1035/2013/EU rendelet tartalmazza,
és társfinanszírozásukat az EMVA biztosítja. A társfinanszírozás aránya az adott régiók és az
érintett intézkedések függvényében változik. A programokat az Európai Bizottságnak jóvá kell
hagynia, és tartalmazniuk kell egy finanszírozási tervet és az eredmények mérését lehetővé
tevő mutatók együttesét is. A vidékfejlesztési politika nyomon követése és értékelése érdekében
az Európai Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés keretében közös rendszer került
bevezetésre.
A jelenleg folyó programozási időszakban különös súlyt helyeztek arra, hogy összehangolják az
EMVA forrásaiból, illetve az alábbi európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott
fellépéseket: a kohéziós politika alapjai (Kohéziós Alap (KA), Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) és Európai Szociális Alap (ESZA)), valamint az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA). Ezekre az alapokra vonatkozóan (az 1303/2013/EU rendeletben)
közös szabályok kerültek megállapításra, amelyek közös stratégiai keretet foglalnak magukba
azzal a céllal, hogy az európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott fellépések
tekintetében megkönnyítsék a programozási folyamatot, valamint az ágazatközi és a területközi
koordinációt az Unióban. Ezen az alapon minden tagállam partnerségi megállapodást készít
elő a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan, amelyben ki kell mutatnia, hogy milyen
módon biztosítja majd az európai strukturális és beruházási alapokból kapott támogatás integrált
felhasználását.

AZ „EURÓPAI KÍNÁLATBÓL” VÁLASZTHATÓ INTÉZKEDÉSEK

Ezen intézkedések az alábbi területeket fedik le:
— tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (szakmai képzés, tájékoztatási tevékenységek

stb.);

— tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások;

— a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei (mezőgazdasági
termelők minőségrendszerekhez való csatlakozása);

— tárgyieszköz-beruházások (mezőgazdasági termékek feldolgozása, infrastruktúra, a
termelékenység és a termelés fenntarthatóságának javítása stb.);

— természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági termelési
potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése;
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— a mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése (pályakezdési támogatás fiatal
gazdálkodók számára, nem mezőgazdasági tevékenységek vidéki övezetekben stb.);

— alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (széles sávú
lefedettség, kulturális tevékenységek, turisztikai infrastruktúra stb.);

— az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások
(erdősítés és fásítás; agrár-erdészeti rendszerek létrehozása; az erdőtüzek és a
természeti katasztrófák által okozott erdőkárok – többek között kártevőfertőzések és
betegségek, katasztrófaesemények, valamint az éghajlattal kapcsolatos fenyegetések
által előidézett károk – megelőzése és helyreállítása; az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének, valamint az éghajlatváltozás mérséklésére való
képességének növelését célzó beruházások; erdészeti technológiákra, valamint erdei
termékek feldolgozására, mozgatására és forgalmazására irányuló beruházások);

— termelői csoportok és szervezetek létrehozása;

— a környezetvédelemhez és az éghajlatváltozással szembeni küzdelemhez kedvezően
hozzájáruló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartása és az e tekintetben szükséges
változtatások ösztönzése („agrár-környezetvédelmi és éghajlathoz kapcsolódó
intézkedések”); Ezen intézkedéseket kötelező belefoglalni a vidékfejlesztési programokba.
Kötelezettséget kell vállalni a kötelező szabványok túlteljesítésére;

— a biogazdálkodás támogatása (a biogazdálkodásra való áttérést vagy a biogazdálkodás
gyakorlatainak fenntartását támogató kifizetések);

— Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések;

— hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek
számára teljesített kifizetések;

— állatjóléti kifizetések;

— erdészeti, környezetvédelmi és éghajlati szolgáltatásokat és erdővédelmi intézkedéseket
támogató kifizetések;

— a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatok, valamint az élelmiszer-lánc közötti
együttműködés ösztönzése (csomópontok és hálózatok létrehozása, a mezőgazdaság
termelékenységét és fenntarthatóságát célzó Európai Innovációs Partnerségi Hálózat (EIP)
operatív csoportjai);

— „Kockázatkezelési eszköztár”: termény-, állat- és növénybiztosítási díjak fizetése;
kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állat- és növénybetegségek, kártevőfertőzések,
valamint környezeti események esetére létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapok;
jövedelemstabilizáló eszköz (pénzügyi hozzájárulások olyan kölcsönös kockázatkezelési
alapokhoz, amelyek ellentételezést nyújtanak arra az esetre, ha a mezőgazdasági termelők
jövedelme jelentős mértékben visszaesik);

— kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések Horvátország számára;

— a helyi fejlesztés támogatása a „Leader” („A vidéki gazdaság fejlesztésére irányuló
fellépések közötti kapocs” – Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie
Rural) elnevezésű megközelítés keretében;

— technikai segítségnyújtás.

A rendelet melléklete tájékoztató jellegű felsorolást tartalmaz a különböző prioritásokhoz
hozzájáruló intézkedésekről. Ezen kívül fenntartották a „Leader” megközelítést is. Helyi
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szereplők által működtetett és a helyi fejlődést szolgáló megközelítésről van szó. Az EMVA
által nyújtott finanszírozás kiterjed emellett egy európai hálózatra (amelynek feladata, hogy az
Unióban a vidékfejlesztés terén működő nemzeti hálózatokat, szervezeteket és közigazgatási
szerveket közös hálózatba szervezze), valamint az EIP-hálózatra, amely a mezőgazdasági
szereplőket és a kutatókat kapcsolja össze az ismeretek cseréjének előmozdítása érdekében. A
rendelet a fentieken túlmenően kifejezetten előírja, hogy a tagállamok tematikus alprogramokat
valósíthatnak meg a fiatal gazdálkodókkal, a kisméretű gazdaságokkal, a hegyvidéki
területekkel, a rövid ellátási láncokkal, a vidéki övezetekben élő nőkkel, az éghajlatváltozás
következményeinek enyhítésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai
sokféleséggel és bizonyos mezőgazdasági ágazatok szerkezeti árszervezésével kapcsolatban.
Ebben a keretben a fent említett tematikus területek közül egyesek az EMVA jelentősebb
támogatásában részesülhetnek.

PÉNZÜGYI SZEMPONTOK

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) számára 99,6 milliárd eurót irányoz elő (folyó árakon, a pillérek
közötti, a tagállamok által a KAP végrehajtása tekintetében megvalósított választásokból
fakadó átutalásokat követően). Az EMVA négy legnagyobb kedvezményezettje Franciaország
(11,4 milliárd euró), Olaszország (10,4 milliárd euró), Németország (9,4 milliárd euró) és
Lengyelország (8,7 milliárd euró). A nemzeti hozzájárulásokat figyelembe véve a KAP második
pillére keretében igénybe vehető alapok összege a szóban forgó időszak egészét tekintve elérik
a 160 milliárd eurót. Az EMVA által biztosított források legalább 30%-át a környezetvédelem
és az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az erdősítés és az erdők életképességének javítása terén
eszközölt beruházásokra, agrár-környezetvédelmi és éghajlathoz kapcsolódó intézkedésekre,
biogazdálkodásra és Natura 2000 kifizetésekre kell fordítani. Ezen kívül, az EMVA
hozzájárulásainak legalább 5%-át a fent említett, „Leader” elnevezésű megközelítésre kell
fordítani. A támogatási összegek és százalékos arányok részletes ismertetését a rendelet II.
melléklete tartalmazza. Például, a fiatal mezőgazdasági termelők számára juttatott pályakezdési
támogatások összege elérheti a 70 000 eurót, a minőségrendszerekhez való hozzájárulásoké a
3 000 eurót évente, a biogazdálkodáshoz nyújtott támogatásoké pedig a 900 eurót évente, évelő
növények esetében.

VÉGREHAJTÁS

Az Európai Bizottság egyéves időszakra összesen 118 vidékfejlesztési programot hagyott
jóvá, amelyet 28 tagállam készített elő (2014 decembere és 2015 decembere között). Húsz
tagállam döntött úgy, hogy mindössze egyetlen nemzeti programot készít, 8 tagállam pedig
egynél többet kíván alkalmazni (figyelemmel például földrajzi viszonyaira vagy közigazgatási
szerkezetére). A második pillér megvalósítása az egyes tagállamokban rendkívül eltérő módon
történik, sőt a tagállamokon belül is nagy eltérések vannak. Az elemzés rendelkezésre
álló első elemei azt mutatják, hogy a tagállamok gyakran döntenek úgy, hogy a választott
intézkedéseket folyamatosan fenntartják. Az „európai kínálatból” így a tagállamok által
legszívesebben választott három intézkedés a tárgyieszköz-beruházás (a teljes közkiadások
23%-a), az agrár-környezetvédelmi és éghajlathoz kapcsolódó intézkedések (17%) és a
hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek
számára teljesített kifizetések (16%) – ezek az adatok megegyeznek a 2007 és 2013 közötti
időszakra vonatkozó adatokkal. Ugyanakkor néhány új fejlemény is említést érdemel, mind
például a mezőgazdasági ágazati szereplők közötti együttműködésre fordított finanszírozás
növekedése. Az újonnan bevezetett lehetőségek, például a tematikus alprogramok és a pénzügyi
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eszközök kihasználása rendkívül csekély volt. A második pillér végrehajtásának adminisztratív
bonyolultságára ugyancsak gyakran rámutattak. 2016 szeptemberében egy európai konferencián
(„Cork 2.0”) megindult a gondolkodás a második pillér jövőjéről (lásd 5.2.9).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A KAP legutóbbi reformját első ízben fogadták el a rendes jogalkotási eljárás (az
„együttdöntés”) keretében (ld. 5.2.3.). Az Európai Parlament maradéktalanul betöltötte
társjogalkotói szerepét, nevezetesen elérte, hogy a fent említett minimum határértéket 30%-
ban határozzák meg, a Feader társfinanszírozási részarányát pedig 85%-ban a kevésbé fejlett
régiók, a legkülső régiók és az Égei-tenger kisebb szigetei esetében (a Tanács 75%-ban kívánta
az arányt meghatározni). A Parlamentnek köszönhetően a hektáronkénti legmagasabb összege
a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek
számára teljesített kifizetések tekintetében 450 euró/hektár lett, szemben a Bizottság eredeti,
300 euró/hektárra vonatkozó javaslatával (amit egyébként a Tanács is támogatott).
Guillaume Ragonnaud
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.3.pdf
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