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A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2013 UTÁN

A közös agrárpolitika (KAP) ötödik nagy jelentőségű reformja 2013 végén zárult le: az új
rendeletek megjelentek, zajlik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása. Az új KAP
első pillérének a tagállamokban történő megvalósítására szolgáló módszerek ismertek, és
a vidékfejlesztési programok jóváhagyására irányuló eljárást az Európai Bizottság jelenleg
folytatja.

JOGALAP

Az EUMSZ 38–44. cikke, alap-jogiaktusok és többéves pénzügyi keret; lásd: 5.2.1., 5.2.2.,
5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. és 5.2.6.

2014, A RÉGI ÉS AZ ÚJ KAP KÖZÖTTI ÁTMENET ÉVE

2014 az intézményi megújulás éve volt az Európai Unió számára (a 2014–2019 időszak
kezdete) és különösen az Európai Parlament számára, a májusi európai parlamenti választások
megtartásával. 2014 azonban egyúttal az átmenet éve volt a KAP szempontjából, mivel a
tagállamok ebben az évben készítették elő a KAP új rendelkezéseinek végrehajtását, amelyek
jelentős mozgásteret adtak számukra. Olyan lényegi kérdésekben kell tehát most döntéseket
hozniuk, mint például a közvetlen támogatások belső konvergencia-rendszere, a termeléshez
kötődő kifizetések szintje, vagy, hogy bevezessék-e az átcsoportosítással nyújtható támogatást
(lásd az alábbi táblázatot). A vidékfejlesztési programok az új rendelet által meghatározott
keretek között már ugyancsak elkészültek. Ezenkívül a régi és az új KAP közötti átmenetet az
1310/2013/EU rendelet biztosította. Az új KAP rendelkezéseinek többsége 2015. január 1-jén
hatályba lépett.

A KAP AZ EURÓPAI UNIÓ 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN

Az Unió 2017. évi költségvetése (H L 51., 2017.2.28.) összesen 152,9 milliárd euró összegű
kötelezettségvállalási előirányzatot tartalmaz (folyó árakon). A közvetlen kifizetések 2017-
ben a kötelezettségvállalási előirányzatok 25,9%-át (39,6 milliárd eurót), a vidékfejlesztési
intézkedések pedig 9,3%-át (14,3 milliárd eurót) teszik ki. A KAP 2017-ben az Unió
költségvetésének összesen 37,6%-át teszi ki (57,5 milliárd euró).

AZ ÚJ KAP VÉGREHAJTÁSA

Az új KAP alaprendeleteit 2013 decemberében tették közzé. Ezt követően a Bizottságnak
kellett kidolgoznia a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, amelyek olyan általános hatályú
nem jogalkotási aktusok, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit
egészítik ki, illetve módosítják (1.3.8. és 5.2.1.). A Bizottság a felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok első sorozatát 2014 márciusában elfogadta, majd megvizsgálásra továbbította
a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.1.pdf
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akkor lépnek hatályba, ha kéthónapos (egy alkalommal megújítható) határidőn belül sem az
Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellenük kifogást. A Bizottság 2014 áprilisában –
méghozzá az Európai Parlament több ízben kinyilvánított kérésére – nyilatkozatot fogadott el,
amelyben vállalta, hogy a végrehajtás első évének elteltével elvégzi az ökológiai jelentőségű
területekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének értékelését. Az értékelés jelenleg zajlik.
Más, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására később került sor (a szőlőtelepítésekre
vonatkozó engedélyezési rendszerről szóló, (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló rendelet
esetében például 2015 áprilisában), megint mások pedig az előkészítés folyamatában vannak.
Szintén a Bizottság fogadja el rendszeresen a KAP-ra vonatkozó végrehajtási aktusokat azon
intézkedések esetében, amelyeket egyöntetű módon kell a tagállamokban alkalmazni.
Emellett a Bizottság 2015 márciusától négy „hullámban” végrehajtotta a KAP egyszerűsítését
is. A 2016. szeptemberi salátarendeletre irányuló javaslat (lásd alább) szintén a KAP
egyszerűsítését tűzte ki célul.
A. Első pillér (P1)
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt azokról a különböző módszerekről, amelyeket az egyes
tagállamok választottak a közvetlen kifizetések új rendszerének alkalmazására.
A két pillér között, a P1 pillérből a P2 pillér javára történő átcsoportosítások nettó mérlege a
teljes időszakban majdnem elérte a 4 milliárd eurót.

 
Átcsoportosítás
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a P1-be

Átcsoportosítás
a P2-ből
a P1-be
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nyújtható
támogatás

Kifizetések
a hátrányos

természeti adottságú
területek számára

Termeléstől
függő

önkéntes
támogatás

Mezőgazdasági
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BE X X (Vallónia) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
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SI X X
SK X X
FI X
SE X
UK X X

Összesen11 5 8 1 27 15

A közvetlen kifizetések új rendszerének az Európai Unión belüli alkalmazása ugyancsak
eltéréseket mutat a közvetlen kifizetések folyósításához szükséges minimumfeltételek szintje,
az aktív gazdákra vonatkozó záradék alkalmazása ás az alapkifizetésekre vonatkozó felső
értékhatár megléte vagy hiánya tekintetében is. Végezetül, a közvetlen kifizetések „kizöldítését”
illetően öt tagállam (Ausztria, Franciaország, Hollandia, Írország és Lengyelország) jelezte,
hogy lehetőséget kíván adni a gazdák számára egyes kötelezettségeik egyenértékű gyakorlatok
alkalmazásával történő teljesítésére. Ezenkívül az „ökológiai jelentőségű területnek” tekintendő
területek kijelölése az Unión belül jelentősen eltérő (a választás a leginkább a nitrogénmegkötő
növényeknek helyt adó területekre esett, amelyet Dánia kivételével valamennyi tagállam
választott, a teraszokat ugyanakkor mindössze nyolc tagállam vette fel listájára).
B. Második pillér (P2)
A Bizottság egyéves időszakra a huszonnyolc tagállam által előkészített összesen 118
vidékfejlesztési programot hagyott jóvá (2014. december és 2015. december között). Húsz
tagállam döntött úgy, hogy egyetlen nemzeti programot készít, nyolc tagállam pedig egynél
többet kíván alkalmazni (figyelemmel például földrajzi viszonyaira vagy közigazgatási
szerkezetére) (5.2.6.).

KÖZELMÚLTBELI KEZDEMÉNYEZÉSEK

A KAP jövőjével kapcsolatos kezdeményezések száma egyre nő. Az Európai Unió Tanácsának
holland elnöksége egy 2016. májusi informális ülésen ennek megfelelően elindította a KAP
2020 utáni jövőjéről szóló vitát. A szlovák elnökség 2016 szeptemberében, Pozsonyban
informális találkozót szervezett az élelmiszerláncon belüli tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok témájában. Franciaország kezdeményezésére 2016 szeptemberében, Chambord-
ban egy informális ülést is rendeztek KAP jövőjéről. A közelmúltban, 2017 márciusában néhány
tagállam informális dokumentumot terjesztett elő az élelmiszerlánc működésének javításáról.
Emellett a 2016 januárjában az agrárpiaci politika jövőjéről való gondolkodás céljából
létrehozott munkacsoport 2016 novemberében ismertette végleges jelentését.
A 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata keretében a Bizottság
2016. szeptember 14-én elfogadott egy salátarendeletre irányuló javaslatot (COM(2016) 0605),
amely számos európai politikát érint, többek között a KAP-ot is. Ekképpen érinti például a
jövedelemstabilizáló eszköz végrehajtását, a második pilléren belüli pénzügyi eszközökhöz
való hozzáférést, illetve az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát is. Az Európai Parlament
a közös piacszervezési mechanizmusok megerősítéséhez kapcsolódó kiegészítő módosítások
előterjesztésekor a piacokat vizsgáló munkacsoport ajánlásait vette alapul.
A Bizottság jelenleg tesz közzé felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi
aktusokat az ökologizálás alkalmazásának megkönnyítése és hatályának a gyümölcsök és
zöldségek piacának szabályozására való kiterjesztése céljából. Juncker elnök emellett az Unió
helyzetéről szóló, a Parlament és a Tanács elnökének címzett 2016. évi szándéknyilatkozatában
bejelentett egy, a KAP korszerűsítéséről és egyszerűsítéséről szóló javaslatot is. A Bizottság

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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a KAP jövőjéről idén februárban előkészítő jelleggel nyilvános konzultációt indított, amely
2017 májusában zárul le.
Ami a második pillért illeti, a „Cork 2.0” konferencia az ugyane városban tartott alapító
konferencia után húsz évvel egy olyan nyilatkozat elfogadásához vezetett, amely tíz fő
iránymutatást határoz meg az európai vidékfejlesztési politika jövője számára.

MIT FOG TARTALMAZNI A KAP 2020-AS REFORMJA?

2020-ban megerősítést nyernek-e a KAP legutóbbi reformja során felvázolt tendenciák?
A szóba jövő kérdések között először is megemlítendő a közvetlen kifizetések pénzügyi
elsőbbségének fenntartása a vidékfejlesztéssel szemben, valamint a piaci intézkedések számára
elkülönített költségvetés részesedése. Ezenkívül: Hogyan változik majd a válságtartalék szerepe
a 2014–2020-as időszak tapasztalatainak fényében? A kockázatkezelésre szolgáló intézkedések
egyelőre még kevéssé vannak jelen a KAP-ban, a jövőben nő-e majd jelentőségük? Valószínűleg
szintén központi kérdéssé válik a mezőgazdasági termelők gazdasági szerveződését elősegítő
intézkedések jövője, különösen azokban az ágazatokban (tej, cukor, bor), ahol felszámolják a
kínálat ellenőrzésére szolgáló intézkedéseket.
Felvethető még a közvetlen kifizetések társfinanszírozásának kérdése, aminek
eredményeképpen egységes „mezőgazdasági-vidékfejlesztési” támogatási pillér jöhet létre –
ez a kérdéskör a legutóbbi reform kapcsán a gazdasági válság miatt nem került szóba.
Elképzelhető, hogy a tárgyalóasztalra kerül a KAP pénzügyi alapjainak összefüggése a többi
európai strukturális és beruházási alappal, továbbá a mezőgazdasági kutatáshoz és innovációhoz
kapcsolódó kiadások kérdése.
Felmerül majd a közvetlen kifizetések jövőbeli szerkezetének kérdése, konkrétabban az
egyes összetevők – például a közjavak előállításához juttatott támogatás – fontosságának
mértéke. Tervezhető-e az alapösszeg átalakítása egységes átalányösszeggé hektáronként, nagy
európai mezőgazdasági rendszerenként? Ezenkívül a termeléshez kötődő kifizetések és az
átcsoportosítással nyújtható támogatás jövője is nyilvánvalóan vitára ad majd alkalmat. Ide
tartozik, hogy a közvetlen támogatások 2014-től 2020-ig megvalósuló végrehajtási módja
valószínűleg hatással lesz a közvetlen támogatások majdan elfogadandó jövőbeli modelljére.
Ugyancsak elképzelhető, hogy az „aktív mezőgazdasági termelő” és a „mezőgazdasági
kistermelő” fogalma is felülvizsgálatra szorul majd.
Végezetül a Brexittel kapcsolatos tárgyalások eredményei, valamint a Trump-kormányzat által
a nemzetközi kereskedelmet és a multilaterális környezetvédelmi megállapodásokat (például
az éghajlatváltozás elleni küzdelemről szóló COP21-et) illető új megközelítései feltehetőleg
hatással lesznek majd az új KAP-ra.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A KAP 2014–2020-as időszakban érvényesülő reformja az első olyan reformfolyamat,
amelyben az Európai Parlament társjogalkotóként vett részt. Az első tapasztalattal felvértezve
az Európai Parlament a jövőbeli reformok kapcsán is mindenképpen lényegi szerepet játszik
majd. Az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottsága számos előretekintő jelentésen dolgozik
(áringadozások, a vidéki térségek foglalkoztatása, innováció, tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok stb.). A Parlament a KAP-pal kapcsolatban szoros figyelemmel kíséri a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi elfogadását is, amelyekkel szemben
kifogást is emelhet. A Parlament egyébként az új KAP-hoz és különösen a 2014 és 2020 közötti
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többéves pénzügyi keret felülvizsgálatához („salátarendelet”) kapcsolódó több ügyben is betölti
társjogalkotói szerepét.
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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