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JAVASLATOK 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. rámutat, hogy a közös agrárpolitika (KAP) évtizedek óta az EU közösségi politikája, ami 

azt jelenti, hogy az agrárkiadások teszik ki a teljes uniós költségvetés jelentős százalékát; 

hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaságra fordított kiadások a KAP egymást követő, 

piacorientált felülvizsgálatainak megfelelően relatív értelemben jelentősen, 75%-ról a 

jelenlegi 38%-ra csökkentek az elmúlt három évtizedben; hangsúlyozza ezért, hogy az 

egyes uniós polgárok mindössze napi 32 centtel járulnak hozzá a KAP-hoz, és hogy ezt a 

politikát alacsony hibaarány jellemzi a kiadási szabálytalanságok terén; hangsúlyozza, 

hogy az élelmiszer olyan stratégiai árucikk lesz a jövőben, mint a víz, ezért a közös 

agrárpolitikára és egy erős agrárköltségvetésre nagyobb szüksége lesz Európának, mint 

valaha; 

2. hangsúlyozza, hogy a KAP az 1. és 2. pillérén keresztül tartós jövedelemtámogatást nyújt 

a mezőgazdasági termelőknek, a vidéki területeken támogatást nyújt a mezőgazdasági 

termeléshez, környezetvédelmi programokhoz és gazdasági tevékenységekhez, valamint 

megelőzi a vidék elnéptelenedését; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy legalább a 

költségvetés jelenlegi mérete fontos a KAP kétpilléres struktúrájának fenntartásához a 

mezőgazdasági termelők kompenzálása és támogatása érdekében valamennyi 

mezőgazdasági szektorban, az innovációra, a munkahelyek védelmére és létrehozására, 

valamint a gazdálkodók jövedelmének növelésére vonatkozó cél teljesítése érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a következetes és hatékony vidékfejlesztési politika megvalósításához 

elengedhetetlen, hogy a vidékfejlesztés a KAP része maradjon, és hogy a vidéki területek 

hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében megfelelő forrásokkal lássák el; 

3. rámutat, hogy ha valamennyi uniós politikát – nemzeti vagy uniós szinten – teljes 

egészében az uniós költségvetésből finanszíroznának, a KAP részesedése csak 1% lenne, 

ami igen megalapozottnak tűnik egy olyan politika esetében, amely több mint 500 millió 

polgár élelmét biztosítja, támogatja a környezeti fenntarthatóságot és munkahelyeket 

teremt; úgy véli, hogy a KAP a legjobb és legolcsóbb biztonságpolitika az Unió számára, 

mivel elegendő élelmiszer-ellátást biztosít, erősíti a területi kohéziót és megelőzi a vidék 

elnéptelenedését; 

4. hangsúlyozza, hogy az EU összes kiadásának kevesebb mint 1%-át kitevő KAP-ot 

legalább a jelenlegi szinten kellene tartani 2020-ig egy olyan, gazdasági szempontból 

fenntartható mezőgazdasági ágazat biztosítása érdekében, amely eleget tud tenni a 

növekvő élelmiszer-keresletnek, továbbá elősegíti a növekedést és a foglalkoztatást az EU 

vidéki területein; 

5. elismeri, hogy az uniós költségvetésből a mezőgazdaságra előirányzott, látszólag nagy 

részesedés a politikával kapcsolatos félreértésekre adhat okot a lakosság körében, a 

valóságban ugyanakkor az agrártámogatások elhanyagolható összeget tesznek ki a 

tagállamok teljes GDP-jéhez képest, mégis jelentős hatásuk van a mezőgazdasági termelés 

folyamatosságának és a mezőgazdasági termelők jövedelmének biztosítása, továbbá a 

tágabb értelemben vett vidéki gazdaság előmozdítása tekintetében; hangsúlyozza, hogy 
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egyszerűsíteni kell a KAP végrehajtására vonatkozó szabályokat, hogy lehetővé váljon a 

mezőgazdasági ágazatra és a vidékfejlesztésre szánt pénzügyi támogatások minél jobb 

felhasználása; 

6. világosan kifejti, hogy a számos politikai reform révén a KAP-kiadások csökkentek és 

célzottabbá, piacorientálttá váltak, valamint az uniós mezőgazdaság versenyképességének 

javítására irányulnak, miközben ezzel egy időben folyamatosan növekvő kihívásokat 

kezelnek, beleértve a környezetvédelmi kérdéseket és az éghajlatváltozást, a 

környezetbarátabbá tételt célzó intézkedések bevezetését, és biztosítják a vidéki területek 

gazdasági életképességét; hangsúlyozza azonban, hogy mélyrehatóan elemezni kell, hogy 

a mezőgazdasági ágazat gazdaságilag fenntartható-e a jövedelmek biztonságossá tételén 

keresztül, és hogy új eszközöket javasolva küzdeni kell az áringadozás ellen; 

7. ragaszkodik ahhoz, hogy a 2. fejezet jelenlegi összegének – ami a jelenlegi többéves 

pénzügyi keretben szerepel – legalább ugyanannyinak kell maradnia; ezzel 

összefüggésben hivatkozik a többéves pénzügyi keretre vonatkozó rendelet 2. cikkére, 

amely világosan kimondja, hogy a nemzeti hozzájárulások nem csökkenthetők a félidős 

felülvizsgálat révén; úgy véli továbbá, hogy más uniós politikák számára is biztosítani kell 

a szükséges pénzeszközöket ahhoz, hogy az Unió teljesíthesse jogi kötelezettségeit a 

vonatkozó ágazati jogszabályoknak megfelelően; elfogadhatatlannak tartja, hogy az 

agrárpolitikára elkülönített források átcsoportosításra kerüljenek más politikák vagy 

programok terén jelentkező forráshiány kompenzálására; felhívja a Bizottságot, hogy a 

migrációs válság kapcsán vizsgálja meg a szinergiák megerősítésének lehetőségét a 

mezőgazdasági termékek forgalomból való kivonása és a leginkább rászoruló személyeket 

támogató európai segítségnyújtási alap révén a leginkább rászoruló polgároknak és a 

menekülteknek való élelmiszerosztás között; 

8. ragaszkodik ahhoz is, hogy a 2. fejezet közvetlen kifizetéseire vonatkozó összegeit fenn 

kell tartani; rámutat arra, hogy ez döntő fontosságú sok mezőgazdasági termelő jövedelmi 

helyzetét tekintve, különösen a számos mezőgazdasági ágazatot sújtó piaci válság idején, 

és hogy az éves felhasználási arány közel 100%-os; 

9. rámutat arra, hogy a tejágazat liberalizációja a költségigényes hegyvidéki területeken 

veszélyezteti a tejtermelést; felhívja ezért a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan 

programokat, amelyek különösen a hegyvidéki területek tejfeldolgozó üzemeit 

támogatják, ami által ez a tej jó minőségű végtermékké válik, és így a tejtermelő gazdák 

számára biztosítja a feltétlenül elérendő hozzáadott értéket; 

10. megjegyzi, hogy a romló piaci feltételek miatti áringadozás sok mezőgazdasági 

szektorban jelentősen megnőtt az elmúlt években, és súlyos bevételingadozásokhoz 

vezetett, amit szervezett és hatékony módon kell kezelni, különösen az emelkedő 

termelési költségek mellett; megállapítja, hogy a jelenlegi KAP nem irányzott elő 

elegendő tényleges eszközöket a mezőgazdasági piacok és jövedelmek instabilitásának 

kezelésére; hangsúlyozza ezért, hogy a jelenlegi helyzet oda vezetett, hogy mihamarabb 

biztosítani kell a piaci intézkedéseket és rendkívüli válságkezelési intézkedéseket az 

egységes közös piacszervezés keretében, valamint azt, hogy elegendő költségvetési forrás 

álljon rendelkezésre a piaci válságok, különösen a tej-, a sertéshús-, illetve a zöldség- és 

gyümölcságazatot sújtó válság leküzdéséhez; hangsúlyozza, hogy a válság egyik fő okát – 

az orosz embargót – az ágazaton kívül hozott döntések okozták; hozzáteszi e tekintetben, 



 

AD\1096428HU.doc 5/9 PE577.060v02-00 

 HU 

hogy a többéves pénzügyi keretről folyó legutóbbi tárgyalásokon a KAP költségvetésében 

végrehajtott csökkentések miatt a KAP első pilléréből származó közvetlen kifizetések 

jelenleg nem elegendőek a gazdák által tapasztalt jövedelemingadozás enyhítéséhez; 

elengedhetetlennek tartja, hogy a 2016-os költségvetésben legyen mozgástér, és hogy a 

hatóságoknak és mezőgazdasági szakembereknek fontolóra kellene venniük a 

Mezőgazdasági Tanács 2016. március 14-i ülésén elfogadott néhány piaci intézkedés 

gyors és hatékony bevezetését; rámutat arra, hogy a jelenlegi válságnak arra kellene 

ösztönöznie a Bizottságot, hogy felülvizsgáljon néhány piacszabályozási és válságkezelési 

eszközt, ezáltal biztosítva, hogy elegendő költségvetési forrás álljon rendelkezésre; 

ragaszkodik ahhoz is, hogy a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során 

különítsenek el forrásokat az élelmiszer-biztonságot és az állategészségügyet érintő 

kérdések megfelelő kezelésére a válságok idején; 

11. megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelők termelik meg a lakosság szükségleteit 

kielégítő élelmiszereket, és a tagállamok többségében a mezőgazdasági termelők 

jövedelme az átlag alatt van, ami kedvezőtlenül érinti a gazdálkodók és családjaik 

életszínvonalát, valamint csökkenti a szakma vonzerejét a fiatalok számára; megjegyzi, 

hogy a mezőgazdasági termelőket egyrészt a növekvő ráfordítási költségek1, másrészt 

pedig termékeik jövedelmet nem termelő árai is nyomás alatt tartják2; ezért úgy véli, hogy 

a KAP-nak a termelés alapanyagaival és költségeivel is foglalkoznia kell oly módon, hogy 

ösztönzi a nagyobb autonómiát; 

12. hangsúlyozza, hogy a KAP 2020-ig rögzített felső határértékei sokkal kisebb mozgásteret 

biztosítanak mint a korábbi többéves pénzügyi keret, miközben az ágazat több kihívással 

szembesül; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a mozgástér bármely felhasználása kizárólag 

az agrárszektor szükségleteinek kezelésére irányulhat, tekintve, hogy az uniós termelők 

számára alapvető fontosságú a hosszú távú tervezés és a beruházási biztonság; rámutat 

arra, hogy a mezőgazdaságot érintette legjobban az orosz embargó, súlyos közvetett 

hatásokat okozva a piacokon, és hogy a mezőgazdaság nem lehet az egyedüli ágazat, 

amelyre a politikai döntések következményei hárulnak, mint az jelenleg történik; kéri az 

orosz embargónak az uniós mezőgazdasági szektorra gyakorolt hatásának értékelését, 

amely megnyitja az utat az Oroszországgal való tárgyalásokhoz a korlátozások feloldása 

érdekében; 

13. figyelmeztet, hogy az agrárköltségvetés jelenlegi mozgástere elégtelennek bizonyulhat, 

mivel a piaci ingadozások, az állat- és növény-egészségügyi kockázatok és más előre nem 

látható események olyan mértékű növekvő igényeket támaszthatnak a költségvetéssel 

szemben, hogy a mozgástér várhatóan e tervezési időszak végére kimerül; sajnálatosnak 

tartja, hogy a növény-egészségügyi intézkedéseket célzó források a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret 3. fejezete alatt vannak; hangsúlyozza, hogy e költségvetési sor bármilyen 

mértékű csökkentése vagy átcsoportosítása veszélybe sodorhatja az élelmiszer-biztonságot 

és az egészséget az EU-ban; 

14. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági piacok jelenlegi instabilitása és a nagyfokú 

áringadozás az agrártámogatások fenntartásának szükségességét bizonyítja, mivel 

                                                 
1  Az Európai Parlament 2012. január 19-i állásfoglalása a mezőgazdasági bemeneti ellátási láncról: szerkezet és 

hatások, HL C 227. E, 2013.8.6., 3. p. 
2  Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i állásfoglalása a gazdálkodók igazságos jövedelméről és az 

élelmiszer-ellátási lánc hatékonyabb európai működéséről, HL C 308. E, 2011.10.20., 22. o. 
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lehetővé teszik a piaci hiányosságok hatékonyabb kezelését és ellenőrzését; ezzel 

összefüggésben elismeri, hogy az élelmiszerárak és termékeladások elmúlt évekbeli 

növekedéséből a gazdálkodók nem részesültek; ragaszkodik ahhoz, hogy konkrét 

támogatásra van szükség a gazdáknak szóló hitelekhez való hozzáférés hiányának és a 

mezőgazdasági bevételek csökkenésének kezelése érdekében; emlékeztet továbbá, hogy 

az európai fogyasztók nem állnak készen arra, hogy ha a mezőgazdasági ágazat nem kap 

állami támogatást, az élelmiszerért érezhetően magasabb árat kelljen fizetniük; megjegyzi 

azonban, hogy megmutatkoztak a mezőgazdasági termelés valóságtól elszakadt közvetlen 

kifizetéseinek és a kínálatszabályozási intézkedések fokozatos megszüntetésének korlátai; 

15. megjegyzi, hogy az agrárszektorban a jelenlegi pénzügyi keret alatt felmerülő bármely új 

prioritás csak újabb forrásokból finanszírozható; ezért hangsúlyozza, hogy még nagyobb 

szükség van arra, hogy a 2. fejezetben elegendő mozgásteret biztosítsanak, helyet hagyva 

a Parlament prioritásainak; 

16. rámutat arra, hogy a Lisszaboni Szerződésben változatlanok maradtak a KAP célkitűzései, 

vagyis a mezőgazdasági termelékenység növelése, a mezőgazdasági népesség megfelelő 

életszínvonalának biztosítása, a piacok stabilizálása, az ellátás hozzáférhetőségének 

biztosítása, valamint a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása; 

megjegyzi azonban, hogy a KAP egymást követő reformjai újabb feladatokat róttak a 

mezőgazdaságra a termékminőség, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a fogyasztók 

egészsége, a földhasználati kérdések, illetve a termelés módjai és a termelékenység terén, 

amelyek a gazdálkodók és termelők önköltségi árainak jelentős növekedéséhez vezettek; 

úgy véli ezért, hogy a KAP által az EU átfogó stratégiáira (Európa 2020, az EU 

éghajlatváltozással és energiával kapcsolatos célkitűzései) gyakorolt hatást elemezni kell a 

2020 utáni időszakra vonatkozó következtetések megfogalmazása érdekében; 

hangsúlyozza, hogy az uniós fenntarthatósági stratégia részeként meghatározott 

célkitűzéseket is figyelembe kell venni az uniós agrárpolitikában; 

17. meggyőződése, hogy az EU szempontjából mind a tartalom, mind a finanszírozás terén 

erős KAP kiemelkedő jelentőségű e célkitűzések elérésében, miközben garantálja az 

egyenlő versenyfeltételeket, az átlátható élelmiszerláncokat a belső piacon, valamint a 

vidéki területek életképességét; úgy véli továbbá, hogy a vidék elnéptelenedésének 

megelőzése érdekében prioritást kell adni az ellenálló képesség növelésének, illetve a 

foglalkoztatás és az életminőség javításának a vidéki területeken, illetve javítani kell az 

életminőséget; úgy véli, hogy a 2. pillérben a 2020 utáni időszakban is szükségünk lesz a 

korszerűsítést, beruházásokat és az innovációt támogató eszközökre annak érdekében, 

hogy növelni lehessen a mezőgazdasági-élelmiszeripari szektor versenyképességét és 

csökkenteni lehessen a tagállamok és a régiók között a mezőgazdasági fejlettség és a 

vidéki területek különbségeit; 

18. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági termelés rendkívül nagy hozzáadott értékkel bír 

mind a minőségi élelmiszer-termelés, mind a nem élelmiszer-ipari áruk és szolgáltatások 

értékesítése, illetve nyújtása terén, mivel a feldolgozóipart is ellátja, amely fontos szerepet 

játszik az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességének fenntartásában, és ezáltal 

hozzájárul a régiók gazdasági és társadalmi kohéziójához és az EU kiegyensúlyozott 

regionális fejlődéséhez; rámutat arra, hogy ezért fenn kell tartani, és ahol lehetséges 

növelni kell a mezőgazdaságnak és a vidéki területeknek nyújtott támogatást, a 

mezőgazdasági termelés fejlesztésének ösztönzése, valamint a lakosság élelmiszer iránti 
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növekvő keresletének kielégítése érdekében, az ingadozás leküzdése és az ágazaton belüli 

foglalkoztatás fellendítése céljából, valamint a nem mezőgazdasági uniós célkitűzések 

teljesítése érdekében; hangsúlyozza, hogy a KAP jelentősen – más uniós politikáknál 

jobban –hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz a vidéki területeken, és hogy a 

munkahelyteremtés és az életminőség javítása növeli azok vonzerejét a városi területekkel 

szemben; emlékeztet, hogy statisztikailag a gazdálkodók hét további munkahelyet 

biztosítanak a kapcsolódó ágazatokban és a vidéki területeken; rámutat annak 

fontosságára, hogy a KAP fókusza továbbra is a kisméretű és családi gazdaságok 

támogatása – mivel ezek jelentik az uniós agrártermelés és az EU vidéki területein való 

élet sarokköveit –, valamint az e szakpolitikai területen elért valós haladás maradjon; 

hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a KAP-on belül megtartani a súlyos és állandó 

természeti hátrányban lévő régiókra – nevezetesen a hegyvidéki térségekre és legkülső 

régiókra – és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekre irányuló egyedi intézkedéseket; 

19. hangsúlyozza, hogy a KAP sikere és elfogadása függ a szükségtelen bürokrácia további 

csökkentésétől és az adminisztratív szabályozási költségek vállalható és kezelhető szintre 

történő korlátozásától is; felszólít a KAP gyakorlati végrehajtására, valamint a KAP 

egyszerűsítésének felgyorsítására, amelyeknek ezért prioritást kell kapniuk, többek között 

a kijelölt nemzeti hatóságok általi kifizetések gyorsasága tekintetében, miközben továbbra 

is biztosítja az előirányzott és a társadalom által elvárt szakpolitikai célkitűzések 

teljesülését; 

20. úgy véli, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó kohéziós politikának lényeges szerepet 

kell betöltenie a vidéki területek fejlődésének támogatásában a műszaki infrastruktúra, a 

munkaerőpiac, a vállalkozásfejlesztés, az alapvető szolgáltatások, a vidéki települések 

rehabilitációja, valamint a vízellátás és a szennyvízelvezetés infrastruktúráját érintő 

beruházások terén; 

21. erőteljesen ellenzi, hogy az agrárpolitikák bármilyen mértékben nemzeti szintre 

kerüljenek; megjegyzi, hogy a KAP tagállamok közötti egyenlőtlen végrehajtása és a 

kifizetési szintek közötti különbségek a verseny torzulását okozták a belső piacon; felhívja 

a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy biztosítsák az egységes végrehajtást EU-szerte a 

közös agrárpolitika célkitűzéseinek elérése érdekében, mivel az megtakarításokat 

eredményez az európai adófizetők számára; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 

mezőgazdasági válságokra adott állami válaszlépések ismét egyre gyakrabban nemzeti 

szintűek, különösen amikor a valós európai fellépések helyett a célzott kifizetések 

mozgósítása történik; megerősíti, hogy a jól működő és jól finanszírozott második pillér 

alapvető fontosságú a KAP sikeréhez és az uniós vidéki területek gazdasági jólétéhez; 

megjegyzi, hogy eltérések vannak a tagállamok között mind a vidékfejlesztés 

szükségessége, mind annak finanszírozása terén; 

22. rámutat arra, hogy a KAP által tapasztalt, folyamatosan növekvő kihívások – mint az 

élelmiszer-biztonság és az áringadozás elleni küzdelem – rugalmasabb pénzügyi 

forrásokat igényelnek; ezért felszólít arra, hogy nélkülözhetetlen, rugalmas eszközöket 

bocsássanak a termelők rendelkezésére a felmerülő kihívások kezelése érdekében; 

emellett felszólít megfelelő kompenzációs intézkedésekre is, amelyek előre nem látható 

eseményekre és a politikai döntésekből eredő piaci hiányosságokra vonatkoznak; rámutat 

a mezőgazdasági piacok nehéz helyzetére, és az európai mezőgazdaság előtt álló növekvő, 

új kihívásokra; figyelmeztet a jelenlegi mezőgazdasági piaci válság következményeire, a 
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termelők élelmiszerláncon belüli, valamint a jelenlegi és jövőbeni kereskedelmi 

tárgyalások során elfoglalt pozíciójának gyengülésére; úgy véli továbbá, hogy az 

energiaügyi és éghajlat-változási csomaghoz kapcsolódó túlzottan nagyratörő csökkentési 

célok, valamint a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv a mezőgazdasági 

termelés költségeinek növekedéséhez vezet; 

23. a 2020 utáni időszakot illetően kiemeli, hogy a KAP további fejlesztésével kapcsolatban 

először politikai intézkedéseket és azok konkrét céljait kell meghatározni, mielőtt 

előirányozhatók lehetnének a szükséges költségvetési források; hangsúlyozza, hogy meg 

kell fontolni egy európai mezőgazdasági biztosítási alap létrehozását, amely válságok 

idején lehetne igénybe vehető, például a termelési volumenek csökkentésére, az 

árstabilitás biztosítása érdekében a gazdálkodók számára az Európában termelt 

nyersanyagok vonatkozásában. 
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