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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. hangsúlyozza a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés jelentőségét a kulcsfontosságú uniós 

célok és prioritások teljesítése tekintetében, mint például az élelmiszer-biztonság, a 

munkahelyteremtés, a természeti erőforrások fenntartható kezelése, az innováció és a 

területi egyensúly, valamint azt, hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés a teljes uniós 

költségvetés fontos részét képezi a szakpolitika közös jellege miatt; elismeri a megosztott 

irányítás szerepét a közös agrárpolitika végrehajtásában; emlékeztet arra, hogy a 

mezőgazdasági kiadások relatív értékben csökkentek, miközben a mezőgazdaság 

ugyanakkor új feladatokat kapott az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése és a közjavak 

biztosítása terén, és most az uniós költségvetés mintegy 38 %-át teszik ki; ezért kéri a 

mezőgazdasági költségvetésnek legalább a jelenlegi szinten való fenntartását, hogy a 

szektor továbbra is teljesíthesse a kulcsfontosságú célokat, különös tekintettel arra, hogy a 

mezőgazdasági szektort gyakran érintik költségvetési választ szükségessé tevő válságok; 

megjegyzi, hogy a bevételek stabilitásának elsődleges célt kell képeznie;  

2. sürgeti a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a jelenlegi pénzügyi 

időszakban a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre rendelkezésre álló programozási 

eszközöket; sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is biztosítsa e programok zökkenőmentes 

végrehajtását; 

3. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak megbízhatóan kell megbecsülnie a mezőgazdaság 

igényeit a 2. fejezetben; kéri a 2. fejezetben rendelkezésre álló teljes tartalékkeretnek a 

mezőgazdasági szektor számára való fenntartását az egyéb elsődleges politikai céloktól 

függetlenül, valamint e tartalékkeret védelmét és fenntartását a következő többéves 

pénzügyi keretben; kéri azon alapelv következetes érvényesítését, mely szerint a 

mezőgazdaságból származó bevételeknek teljes mértékben a mezőgazdasági 

költségvetésben kell maradniuk; 

4. hangsúlyozza a válságra képzett tartalékok fontos szerepét; ragaszkodik ahhoz, hogy a 

2017-es költségvetésben a mezőgazdasági szektor válságára képzett tartalék céljára a 

pénzügyi fegyelmi mechanizmus révén elkülönített, el nem költött teljes összeg a szektort 

érintő válságokból eredő veszteségek csökkentéséhez való lényeges hozzájárulására való 

tekintettel közvetlen kifizetésként maradjon a 2018-as költségvetésben az 1306/2013/EU 

rendelet 26. cikkének (5) bekezdésével összhangban; 

5. megjegyzi, hogy az európai mezőgazdaságot egyre több válság érte az elmúlt években; 

ezért felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a válságra képzett tartalék jelenlegi 

rendszerét, és hozzon létre egy új eszközt, amely válság esetén gyors politikai 

beavatkozást tesz lehetővé, és finanszírozásához nem éves pénzügyi fegyelmi 

mechanizmusra támaszkodik; 

6. megjegyzi, hogy a „salátacsomag” által érintett pontok javítják a végrehajtási képességet, 

és hogy ezeket a pontokat megfelelően tükrözni kell a 2018-as költségvetésben; kiemeli, 

hogy a költségvetést az ezen egyszerűsítésből eredő javított képességekkel összhangban 
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kell végrehajtani; elegendő forrás rendelkezésre bocsátását kéri annak érdekében, hogy 

végre lehessen hajtani a KAP egyszerűsítésének minden elemét; hangsúlyozza, hogy a 

KAP egyszerűsítésének biztosítania kell a források felhasználása során tapasztalható 

hibaarányok további csökkentését is, miközben a pozitív változásoknak végfelhasználói 

egyszerűsítéseket is magukkal kell hozniuk; támogat a teljesítményalapú megközelítés 

irányába tett minden lépést; 

7. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelő időben kövessék figyelemmel a 

mezőgazdasági termékek áringadozásait, amelyek negatívan hatnak a mezőgazdasági 

termelők jövedelmére, és szükség esetén tegyenek gyors és hatékony válaszlépéseket, 

ezáltal lehetőséget adva a mezőgazdasági termelőknek az ilyen áringadozások közvetlen 

leküzdésére; 

8. úgy ítéli meg, hogy az 1307/2013/EU rendelet 9. cikkében meghatározott, aktív 

mezőgazdasági termelőkre vonatkozó kikötés biztosítja az uniós finanszírozáshoz 

kapcsolódó hírnévkockázat kiküszöbölését; kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az aktív 

mezőgazdasági termelőkre vonatkozó kikötés kritériumainak egységes alkalmazását e 

mezőgazdasági termelők egyszerűsített, de megbízhatóbb azonosítása céljából; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az aktív mezőgazdasági termelők teljesítsék ezeket 

a feltételeket az uniós finanszírozás odaítélése céljából; 

9. hangsúlyozza, hogy a KAP-ot tovább kell egyszerűsíteni a szükséges költségvetési 

forrásokkal együtt a legfontosabb célok és prioritások tekintetében benne rejlő 

lehetőségek teljes körű megvalósítása érdekében; 

10. ragaszkodik a fiatal mezőgazdasági termelőket célzó, az innovációt és a generációs 

megújulást támogató kezdeményezések fenntartásához; 

11. hangsúlyozza az élelmiszerláncban folyamatosan tapasztalható egyensúlyhiányt, ahol az 

elsődleges termelők helyzete jelentősen rosszabb, mint a többi szereplőé; sürgeti a 

Bizottságot ezért az élelmiszerláncban a mezőgazdasági termelők szerepének növelésére a 

termelői szervezetek és szövetkezetek létrehozása és megerősítése, a termelők és a 

kiskereskedők közötti együttműködés elősegítése, a rövid ellátási láncok és a helyi 

minőségi márkák mint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelésére szolgáló 

intézkedések ösztönzése és az élelmiszerláncon belüli árak és árrések átláthatóságának 

javítása érdekében való fellépés révén; kiemeli a Parlament tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokkal kapcsolatos álláspontját, és emlékeztet arra, hogy már többször is kérte 

uniós jogszabály elfogadását ebben a tekintetben; hangsúlyozza, hogy lényeges a termelői 

szervezetekkel kapcsolatos szabályok tisztázása sikeres működésük és a rendelkezésre álló 

források felhasználása érdekében; 

12. üdvözli a termelők, a termelői szervezetek és egyesületek érdeklődését a 1144/2014/EU 

rendeletben elfogadott promóciós politika iránt; megjegyzi azonban, hogy az érdekelt 

felek aggályaikat fejezték ki a programok – különösen az ágazatban működő kkv-k 

számára való – elérhetőségével kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, hogy kezdje meg a 

promóciós politika alapos értékelését, és fontolja meg költségvetésének növelését; 

13. hangsúlyozza a helyi akciócsoportok szakértelmét a vidékfejlesztési programok 

megszervezésében; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a 

közösségalapú megközelítések zökkenőmentes végrehajtását, és kéri számukra átfogóbb 
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finanszírozás juttatását; 

14. ragaszkodik ahhoz, hogy elegendő mennyiségű forrást kell elkülöníteni az élelmiszerlánc 

ellenőrzéseire, különös figyelmet fordítva a kereskedelmi kapcsolatokra és az 

élelmiszerek egyenlő tápanyagtartalmára az egész EU-ban; 

15. úgy ítéli meg, hogy tovább kell elemezni, ki kell aknázni és elő kell mozdítani az 

„intelligens” megoldások kínálta lehetőségeket; kiemeli, hogy ezeknek az „intelligens” 

megoldásoknak fenn kell tartaniuk a környezetvédelmi, éghajlatváltozási és biodiverzitási 

politika céljainak való következetes megfelelést, szoros együttműködést kell biztosítaniuk 

az összes tagállamban működő megfelelő érdekelt felekkel, és ösztönözniük és 

támogatniuk kell a méretgazdaságosság előnyeit kihasználni nem tudó kis mezőgazdasági 

üzemek igényeire szabott kezdeményezéseket, hogy részesülhessenek az új 

technológiákkal járó előnyökből; megjegyzi, hogy a beépített „intelligens” megoldások – 

mint például az intelligens falvak, a precíziós gazdálkodás, a digitalizáció, a megosztott és 

a körforgásos gazdaság és a szociális kezdeményezések – hozzájárulhatnak a 

mezőgazdasághoz és az általános jóléthez a vidéki térségekben; rámutat, hogy figyelembe 

kell venni a falvakat annak biztosítása érdekében, hogy a vidéki területek gazdaságilag 

életképes, vonzó és környezeti szempontból fenntartható, élhető helyek legyenek; üdvözli 

az „intelligens” megoldásokat célzó meglévő és jövőbeli projekteket; sürgeti a 

Bizottságot, hogy tervezzen be finanszírozást az „intelligens” megközelítések számára a 

KAP reformja és a Cork 2.0 nyilatkozat tükrében; kéri, hogy a kutatásra és innovációra a 

mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban elkülönített források maradjanak teljes 

mértékben elérhetők; 

16. úgy véli, hogy – tekintettel bizonyított környezeti előnyeikre és megnövekedett 

mezőgazdasági hatékonyságukra – a mezőgazdasági szektorban az intelligens és innovatív 

megoldások további alkalmazásának pénzügyi támogatására van szükség; 

17. üdvözli új piaci megfigyelőközpontok létrehozását a termények és a cukor 

vonatkozásában; elismeri a Bizottság által a reform folytatására tett erőfeszítéseket, 

amelyek célja a gyümölcs- és zöldségágazat további felvirágoztatása; úgy ítéli meg, hogy 

a termelői csoportok és az említett ágazatra kiterjedő esetleges megfigyelőközpont a tej- 

és húspiaci megfigyelőközpontokkal együtt előnyösek lehetnének pontos, időszerű 

információ nyújtásával; megjegyzi, hogy a piaci megfigyelőközpontok átláthatóbbá 

tehetnék a mezőgazdasági piacokat azzal, hogy pontosabb áttekintést adnak az 

ágazatokról;  

18. rámutat az utóbbi évek kísérleti projektjeinek jelentőségére a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési ágazatok szempontjából; további támogatást kér, különösen azon 

folyamatban lévő projektek számára, amelyek nagyon sikeresnek bizonyultak, valamint 

megfelelő figyelem fordítását kéri a bevált gyakorlatok és a tanulságok terjesztésére, és a 

sikeres megközelítések általános bevezetésére; felhívja a Bizottságot, hogy végezze el az 

említett kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések hatékonyságának és előnyeinek 

utólagos értékelését; 

19. elismeri a pénzügyi források szerepét az áringadozás bármely hatásának enyhítésében; 

megjegyzi azt is, hogy egy kölcsönös befektetési alapra épülő ágazatspecifikus 

jövedelemstabilizáló eszköz a megfelelő megközelítés; továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy 

egyes konkrét mezőgazdasági alágazatoknak és kezdeményezéseknek, mint például a 
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méhészetnek és az iskolatej- és -gyümölcsprogramoknak középpontban kell maradniuk; 

20. kéri megfelelő pénzösszegek elkülönítését kutatásra és az uniós állat- és 

növényegészségügyi fellépések számára; hangsúlyozza, hogy az állat- és 

növényegészségügyi fellépések számára elkülönített jelenlegi 20 millió eurós előirányzat 

elégtelennek bizonyulhat a növekvő számú járvány, mint például többek között a 

madárinfluenza, az afrikai sertéspestis, a bőrcsomósodáskór, a Xylella fastidiosa újbóli 

kitörései és a Vespa velutina és a Tecia solanivora betörései fedezésére. megjegyzi, hogy 

fenn kell tartani egyéb kockázatkezelő eszközöket is váratlan környezeti események, a 

piachoz kapcsolódó kockázatok vagy a bevételek ingadozása esetére; kéri a jelenlegi 

forgalombahozatali normák frissítését a termelők szükségtelen pénzügyi veszteségeinek 

megakadályozására; 

21. ragaszkodik ahhoz, hogy forrásokat kell félretenni a mezőgazdasági termelők által a piaci 

vagy egészségügyi és növényegészségügyi válságok, például a Xylella fastidiosa miatt 

elszenvedett gazdasági veszteségek kompenzálására, és ismételten kijelenti, hogy a 2. 

fejezetben rendelkezésre álló tartalékkeretet a 3. fejezettel együttműködésben e célra kell 

felhasználni; ragaszkodik ahhoz, hogy a felszámolásért adott kompenzáció terjedjen ki az 

agro-ökoszisztémák, többek között az egészséges élő talaj rehabilitációjára, továbbá 

jelentős biológiai sokféleség létrehozására, különösen az ültetési anyagok genetikai 

sokfélesége, és ideális esetben a betegséggel vagy az adott kártevőkkel szembeni 

rezisztenciájuk vagy toleranciájuk biztosítása révén, hogy az agro-ökoszisztémák kevésbé 

legyenek kitéve a jövőbeli támadásoknak;  

22. úgy ítéli meg, hogy a brexit és a folytatódó orosz embargó agrárpiacra gyakorolt hatását 

figyelembe kell venni; 

23. rámutat, hogy a brexit jelentős pénzügyi hatással lehet a jövőbeli többéves pénzügyi 

keretre; továbbá rámutat, hogy a KAP-ot, amely elsősorban az uniós költségvetésből 

finanszírozott közös európai politika, nagyobb pénzügyi hatás érheti, mint a többi 

politikát, figyelembe véve, hogy az állami támogatást csak nagyon korlátozott mértékben 

lehet nyújtani; ezért ragaszkodik a KAP költségvetésének felülvizsgálatához, és a KAP-ra 

szánt költségvetés lehetséges emelésének megfontolásához a piaci hiányosságok és 

válságok figyelembevétele céljából; 
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