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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. tudomásul veszi a Bizottság által a 2020. évre szóló költségvetés-tervezetben a 2. 
fejezetre vonatkozóan javasolt 59 994,9 millió EUR kötelezettségvállalást és 58 014,3 
millió EUR kifizetést; ezen belül az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap előirányzatai 
némileg növekedtek: a kötelezettségvállalások összege 43 531,8 millió EUR-ra 
(+0,8%), a kifizetéseké pedig 43 501,7 millió EUR-ra (+0,9%) a 2019. évi 
költségvetéshez viszonyítva;  rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) előirányzatain belül a 
kötelezettségvállalások összege 14 708,7 millió EUR-ra (-0,1%), a kifizetéseké pedig 
13 141,2 millió EUR-ra (-0,1%) csökkent a 2019. évi költségvetéshez viszonyítva, ami 
főként az EMVA nominális értékének stagnálásával és a támogatási kiadások jelentős 
csökkenésével magyarázható; 

2. ragaszkodik ahhoz, hogy a mezőgazdaságból származó címzett bevételekből vagy 
szabálytalanságok miatti visszafizetésekből az előző évek során az uniós költségvetésbe 
befolyt minden bevételnek a 2. fejezetben kell maradnia;

3. sajnálja, hogy a Bizottság a gyümölcs- és zöldségágazatban tevékenykedő termelői 
szervezetek előirányzatainak csökkentését javasolta (-14,6 millió EUR), amely negatív 
hatással lehet e szervezeteknek az élelmiszer-ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
nem határoztak meg előirányzatot a baromfihús-ágazat számára, amelyet károsan érint 
az Ukrajna által alkalmazott tisztességtelen kereskedelemtorzító gyakorlat;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 50 millió EUR-t különítsenek el a 
„Marha- és borjúhúsra vonatkozó egyéb intézkedések” számára, támogatva az ágazatot 
az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az Unió és 
a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás miatt; 

5. úgy véli, hogy az Unió igen nagy mértékben hozzájárulhat az egészséges étkezési 
szokások előmozdításához különösen a gyermekek körében, és ezért létfontosságúnak 
tartja, hogy teljes mértékben kihasználják a jelenlegi rendeletben az uniós iskolai 
programok kapcsán meghatározott felső határösszegeket; felhívja ezért a tagállamokat, 
hogy szilárdítsák meg nemzeti programjaikat a rendelkezésre álló előirányzatok 
maximális összegének (250 millió EUR) teljes kihasználása érdekében;

6. üdvözli a biztonságos és jó minőségű élelmiszerek előállítására irányuló kutatás és 
innováció fokozott támogatását; hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési ágazat innovációjának és intelligens megoldásainak ösztönzése 
érdekében alapvető fontosságú az agrár-élelmiszeripari ágazati kutatás céljára 
elkülönített, különösen a Horizont 2020 költségvetéséből származó források teljes 
mértékű hozzáférhetősége.


