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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről 

(2018/0000(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i 

bizottsági közleményre (COM(2017)0713), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) a közös 

mezőgazdasági politikát és annak célkitűzéseit meghatározó 38. és 39. cikkére, 

– tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU, a közös agrárpolitika 

finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU, a közös 

agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők 

részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 

1307/2013/EU, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról 

szóló 1308/2013/EU és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, 

valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos 

kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU 

rendelet módosításáról szóló, 2017. december 13-i (EU) 2017/2393 rendeletre1 

(„salátarendelet”), 

– tekintettel az Európai Számvevőszék 16/2017. számú, „Vidékfejlesztési programozás: 

egyszerűsítésre és eredményközpontúbb megközelítésre van szükség” című, valamint a 

21/2017. számú, „A zöldítés bonyolultabb, környezetvédelmi szempontból egyelőre 

még nem eredményes jövedelemtámogatási rendszer” című különjelentésére, 

– tekintettel az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló, 2017. június 28-i bizottsági 

vitadokumentumra (COM(2017)0358), 

– tekintettel az Európai Vidékfejlesztési Konferencián kiadott, „Jobb életminőség a vidéki 

területeken” című, 2016. évi Cork 2.0 nyilatkozatra, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A közös agrárpolitika 

lehetséges átdolgozása” című véleményére2, 

– tekintettel a Régiók Európai Bizottságának „A 2020 utáni KAP” című véleményére3, 

– tekintettel az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaira, amelyek többsége releváns a közös 

agrárpolitika szempontjából,  

– tekintettel az ENSZ 2015. évi éghajlat-változási konferenciáján (COP21) létrejött 

Párizsi Megállapodásra és különösen az Európai Unió által „nemzeti vállalásként”, a 

                                                 
1 HL L 350., 2017.12.29., 15. o. 
2 HL C 288., 2017.8.31., 10. o. 
3 HL C 342., 2017.10.12., 10. o. 
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megállapodás globális céljainak megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalásokra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0000/2018), 

A. mivel az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló bizottsági közlemény 

elismeri, hogy a közös agrárpolitika (KAP) az EU leginkább integrált politikája, és 

lehetővé teszi, hogy az Unió mezőgazdasági ágazata kielégítse a polgárok igényeit nem 

csupán az élelmezésbiztonság, illetve az élelmiszerek biztonsága, minősége és 

fenntarthatósága, hanem a környezet megóvása, az éghajlat-politikai fellépés és a magas 

szintű állatjóléti normák tekintetében is; 

B. mivel az Európai Uniónak a családi gazdaságokra épülő multifunkcionális 

mezőgazdaságra irányuló átfogó célkitűzése továbbra is létfontosságú a pozitív 

externáliák és az európai polgárok által igényelt közjavak biztosításához; 

C. mivel az évek során a KAP rendszeresen átprogramozásra került az új kihívásoknak 

megfelelően, de ebben a folyamatos modernizálási és egyszerűsítési folyamatban most 

új lépésre van szükség a korábbi reformokra alapozva;  

D. mivel az új teljesítési modell az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló 

bizottsági közlemény központi eleme, és üdvözlendő, amennyiben valódi 

egyszerűsítésre nyújt lehetőséget, nem csupán uniós, hanem tagállami és regionális 

szinten is, a mezőgazdasági termelőknek pedig rugalmasságot biztosít anélkül, hogy a 

tagállamok számára új korlátozásokat vezetne be és ezzel tovább növelné a folyamat 

összetettségét; 

E. mivel a KAP-nak fontos szerepet kell játszania a gazdaságok jövedelmét jellemző 

stagnálás és ingadozások megszüntetésében, tekintettel arra, hogy a termelés 

koncentrációja és intenzívebbé válása, illetve a termelékenység növekedése ellenére a 

gazdálkodás még mindig kevésbé jövedelmező más gazdasági ágazatoknál;  

F. mivel az utóbbi néhány évben a mezőgazdasági termelők az árak fokozottabb 

ingadozását tapasztalták, amely tükrözte a globális piacok áringadozásait, illetve az 

uniós szintű makrogazdasági fejlemények, külpolitika, egészségügyi válságok és 

gyakoribb szélsőséges időjárási események okozta bizonytalanságot is;  

G. mivel minden régióban és tagállamban biztosítani kell a megfelelő életszínvonalat, a 

polgárok és fogyasztók számára megfizethető árakat, valamint a jó minőségű 

élelmiszereket és az egészséges táplálkozás lehetőségét, teljesítve ugyanakkor a 

környezet megóvására, az éghajlat-politikai fellépésre és az állatok és növények 

egészségére és jólétére vonatkozó kötelezettségeket is; 

H. mivel korszerűbb és méltányosabb kifizetési rendszerre van szükség, tekintve, hogy a 

jelenlegi jogosultsági rendszer sok tagállamban múltbeli referenciaértékeken alapul, 

amelyek már csaknem húsz évesek, és akadályozzák a generációs megújulást, illetve a 

fiatal mezőgazdasági termelők földhöz jutását, hiszen az újdonsült termelők nem 

rendelkeznek jogosultságokkal és így hátrányt szenvednek; 
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I. mivel az új kihívások megjelenése, például a globális kereskedelem bővülése méltányos 

és fenntartható feltételeket tesz szükségessé a globális áru- és 

szolgáltatáskereskedelemben a WTO keretein belül, összhangban az Unió meglévő 

szociális, gazdasági és környezetvédelmi normáival, amelyeket elő kell mozdítani; 

J. mivel, bár örvendetes, hogy a termék- és folyamatinnovációt célzó kutatás és fejlesztés 

nagyobb figyelmet kap, többet kell tenni annak érdekében, hogy az uniós szintű 

mezőgazdasági szaktanácsadás segítségével a kutatások eredményeiből mezőgazdasági 

gyakorlatok szülessenek; 

K. mivel a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatot ösztönözni kell annak érdekében, 

hogy továbbra is hozzájáruljon a környezet megóvására és az éghajlat-politikai 

fellépésre vonatkozó, többek között a Párizsi Megállapodásban és az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljaiban meghatározott uniós célkitűzésekhez; 

L. mivel az Európai Számvevőszék hangsúlyozta azt a tényt, hogy a 2013. évi reform 

részeként bevezetett „zöld” kifizetések növelik az összetettséget és a bürokráciát, 

nehezen érthetőek, és nem képesek érdemben javítani a KAP környezetvédelmi és 

éghajlati teljesítményét; 

M. mivel a „Jobb életminőség a vidéki területeken” című Cork 2.0 nyilatkozat célkitűzései 

között szerepelnek a dinamikus vidéki területek, a multifunkcionalitás, a biológiai 

sokféleség a mezőgazdaságban és azon kívül, a ritka állatfajok és a talajmegőrzést 

biztosító növények, az ökológiai gazdálkodás, a kedvezőtlen adottságú területek, 

valamint a Natura 2000 keretében tett kötelezettségvállalások; 

N. mivel az egységes piacon lehetővé kell tenni a tisztességes versenyt az ágazaton belül, 

illetve az élelmiszer-ellátási láncban felfelé és lefelé elhelyezkedő szereplőkkel, 

valamint erőteljesebb ösztönzőket kell alkalmazni az ágazati szinten és állami 

hatóságok által használt, aktív irányítási eszközökkel történő válságmegelőzés 

érdekében; 

O. mivel az európai mezőgazdaság előtt álló új kihívások az Unió politikai prioritásain 

belül – amint ez az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló bizottsági 

vitadokumentumban is szerepel – megkívánják, hogy a következő többéves pénzügyi 

keret elegendő pénzeszközt biztosítson mind a jelenlegi, mind az új kihívások 

kezelésére; 

P. mivel a jelenlegi KAP bármiféle módosítását úgy kell végrehajtani, hogy az megfelelő 

átmeneti időszakok és intézkedések révén az ágazat számára lehetővé tegye a stabilitást, 

a mezőgazdasági termelők számára pedig a biztonságos tervezést; 

Q. mivel a Parlamentnek sokrétű szerepet kell betöltenie egy olyan világos szakpolitikai 

keret kialakítása során, amely segít életben tartani a közös európai törekvéseket és a 

demokratikus vitát az olyan stratégiai kérdésekben, amelyek hatással vannak a polgárok 

mindennapi életére, mint például a természeti erőforrások felhasználása, élelmiszereink 

minősége és a mezőgazdasági gyakorlatok modernizálása; 

Új kapcsolat az Európai Unió, a tagállamok, a régiók és a mezőgazdasági termelők között 



 

PE618.154v01-00 6/12 PR\1146033HU.docx 

HU 

1. üdvözli a KAP egyszerűsítésére és modernizálására irányuló szándékot, azonban 

hangsúlyozza, hogy a reform mindenek felett álló célja az egységes piac integritása és 

egy valóban közös szakpolitika kialakítása kell hogy legyen; 

2. rámutat, hogy még a tagállamoknak az alapvető szabályok meghatározásában jelenleg 

nyújtott rugalmasság is előidézheti az egységes piacon a verseny torzulását, illetve azt, 

hogy a mezőgazdasági termelők nem egységes módon férnek hozzá a támogatáshoz a 

különböző tagállamokban vagy akár régiókban;  

3. úgy véli, hogy a tagállamok számára a szubszidiaritás csak egy uniós szinten 

jóváhagyott közös szabály- és eszközrendszer keretében, valamennyi programozási 

erőfeszítés és támogathatósági kritérium egységes megközelítése részeként biztosítható, 

és annak ki kell terjednie a KAP mindkét pillérére, továbbá lehetővé kell tennie 

különösen az I. pilléren belüli európai megközelítést, így az egyenlő versenyfeltételeket; 

4. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy az egyes tagállamokban, gyakran azok 

alkotmányában rögzített hatáskörmegosztást teljes mértékben tiszteletben kell tartani, 

különösen ami az uniós régiók jogi hatásköreit illeti a szakpolitikák végrehajtása során; 

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a program megtervezését, 

végrehajtását és ellenőrzését eredményalapúvá tegye, a megfelelés helyett inkább a 

teljesítményt ösztönözve, ugyanakkor egyértelműen meghatározott, stabil és mérhető 

uniós mutatók révén biztosítva a szükséges nyomon követést, beleértve a megfelelő 

minőségellenőrzési és szankcionálási rendszert; 

6. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a pénzügyi és teljesítményellenőrzési, 

illetve -auditálási feladatokat minden tagállamban azonos szinten és azonos kritériumok 

szerint végezzék el, függetlenül a tagállamoknak a program megtervezésében és 

kezelésében nyújtott nagyobb rugalmasságtól, és különösen szem előtt tartva a 

pénzeszközök időben történő folyósítását valamennyi tagállamban az arra jogosult 

mezőgazdasági termelők számára; 

7. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson nagyobb rugalmasságot a tagállamoknak és a 

régióknak a mezőgazdasági de minimis szabályok keretében;  

Egy intelligens és hatékony ágazat – a polgárok, a vidék és a környezet szolgálatában 

8. szükségesnek tartja megőrizni a jelenlegi kétpilléres struktúrát, különösen a 

mezőgazdasági termelőknek jövedelemtámogatást biztosító I. pillért; ugyanakkor 

szükségesnek tartja a közjavak nyújtásáért járó, egységes kritériumokon alapuló 

kompenzációt, lehetővé téve ugyanakkor, hogy a tagállamok a helyi körülmények 

függvényében egyedi megközelítést alkalmazzanak;  

9.  úgy véli, hogy jelenlegi formájában a KAP csak megfelelő finanszírozással érheti el 

céljait; ezért szorgalmazza, hogy a KAP költségvetése a következő többéves pénzügyi 

keretben legalább a jelenlegi szinten maradjon, és így valóra váljon az a törekvés, hogy 

a 2020 utáni időszakra egy felülvizsgált, hatékony KAP jöjjön létre; 

10. úgy véli, hogy a családi gazdaságok célzottabb támogatására van szükség, ami a 

kisméretű gazdaságok kötelező magasabb támogatási arányának bevezetésével 
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lehetséges; továbbá úgy véli, hogy a nagyobb gazdaságok támogatásának 

méretgazdaságossági okokból degresszívnek kell lennie, azzal, hogy a tagállamok 

dönthetnek a felső korlát esetleges bevezetéséről; 

11. hangsúlyozza, hogy szükséges meghatározni a legfontosabb elemeit egy olyan átlátható 

és objektív szankció- és ösztönzőrendszernek, amely a mezőgazdasági termelők 

közfinanszírozásra való jogosultságának megállapítására szolgál, és önkéntes, illetve 

kötelező intézkedésekből áll;  

12. szorgalmazza, hogy az I. pillér szerinti közvetlen kifizetések kiszámítására szolgáló 

jelenlegi rendszert – amely gyakran korábbi jogosultságokon alapul – váltsa fel egy 

uniós szinten egységes számítási módszer, így a rendszer egyszerűbbé és átláthatóbbá 

váljon;  

13. hangsúlyozza a közvetlen kifizetések tagállamok közötti méltányos elosztásának 

szükségességét, amelynek során figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági 

különbségeket, az eltérő előállítási költségeket és a tagállamok által a II. pillér 

keretében kapott összegeket; 

14. úgy véli, hogy – amennyiben az egységes piacon garantálhatók az egységes 

versenyfeltételek – fenn kell tartani a termeléstől függő önkéntes támogatások (VCS) 

rendszerét mint a sajátos nehézségek ellensúlyozásának egyik eszközét, ideértve 

különösen a kedvezőtlen adottságú és hegyvidéki régiók strukturális versenyhátrányából 

adódó, illetve a jellegükben inkább átmeneti, például a régi jogosultsági rendszerről 

való átállásból eredő nehézségeket;  

15. emlékeztet arra, hogy a generációs megújulás kihívása számos tagállam mezőgazdasági 

termelőit érinti, ezért minden nemzeti stratégiának foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel 

egy átfogó megközelítés révén – beleértve az I. pillér szerinti kiegészítéseket és a II. 

pillér szerinti célzott intézkedéseket –, illetve új pénzügyi eszközök és nemzeti 

intézkedések útján, amelyek ösztönzik a mezőgazdasági termelőket vállalkozásuk 

továbbadására; 

16. hangsúlyozza a vidékfejlesztés, ezen belül a LEADER kezdeményezés jelentőségét a 

multifunkcionális mezőgazdaság támogatásában és a kiegészítő vállalkozási 

tevékenységek és lehetőségek ösztönzésében, amelyek célja az agrárturizmusból való 

jövedelemszerzés és a közösségi támogatású mezőgazdaság, illetve a szociális jellegű 

szolgáltatások megvalósítása a vidéki területeken;  

17. felszólítja a Bizottságot, hogy olyan új, átfogó jogi keretet vezessen be, amely lehetővé 

teszi a jelenlegi, különféle típusú környezetvédelmi intézkedések egységbe foglalását, 

beleértve a kölcsönös megfeleltetés rendszerét, az ökologizálást, a jó mezőgazdasági és 

környezeti állapotra vonatkozó normákat, valamint a vidékfejlesztési célú agrár-

környezetvédelmi támogatásokat, és így a mezőgazdasági termelők hatékonyan és 

kevesebb hivatali ügyintézés mellett járulhassanak hozzá a környezet megóvásához, a 

biológiai sokféleséghez és az éghajlat-politikai fellépésekhez, ugyanakkor megfelelő 

ellenőrzési lehetőséget biztosítva a tagállamoknak, és figyelembe véve a helyi 

körülményeket is; 

18. úgy véli, hogy ennek az új keretnek a megerősítése céljából meg lehetne határozni az 
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agrár-környezetvédelmi támogatásokra – többek között az ökológiai gazdálkodásra 

vagy a biológiai sokféleség, illetve az állatok és növények genetikai sokféleségének 

támogatására – fordítható teljes költségvetés minimumösszegét; 

19. felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze a mezőgazdaság megújulását és 

modernizációját a képzés és a mezőgazdasági szaktanácsadás támogatása révén, amely 

előfeltétele a programok megtervezésének és végrehajtásának valamennyi tagállamban, 

ugyanakkor előmozdítva a know-how átadását és a bevált gyakorlatok példáinak 

megosztását a tagállamok között; 

A mezőgazdasági termelők pozíciójának megerősítése a globális élelmiszerrendszerben  

20. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa fenn a közös piacszervezés jelenlegi keretét, 

beleértve az egyedi ágazati terveket (bor, gyümölcs és zöldség) és az uniós 

iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és iskolatejprogramot azzal a végső céllal, hogy javítsa 

az egyes ágazatok fenntarthatóságát és versenyképességét, és lehetővé tegye a részvételt 

valamennyi mezőgazdasági termelő számára; 

21. hangsúlyozza annak égető szükségességét, hogy a jövőbeli KAP hatékonyabban 

segítsen a mezőgazdasági termelőknek megbirkózni az éghajlati, egészségügyi és piaci 

kockázatokból eredő ár- és jövedelemingadozásokkal, mégpedig a rugalmas 

kockázatkezelésre irányuló további ösztönzők és stabilizációs eszközök létrehozásával, 

biztosítva emellett a széles körű hozzáférést;  

22. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a termelők pozícióját az élelmiszer-ellátási 

láncban, különösen a hozzáadott értékből való méltányos részesedésük garantálása, az 

ágazatközi együttműködés ösztönzése, a piacok átláthatóbbá tétele és a 

válságmegelőzés erősítése révén;  

23. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé és ténylegesen ösztönözze – különösen a 

tejágazatban – az aktív válságkezelésre szolgáló eszközök alkalmazását, beleértve a 

kínálat mennyiségének termelők, termelői szervezetek és feldolgozók közötti 

egyeztetésére irányuló önkéntes ágazati megállapodásokat, és vizsgálja meg az ilyen 

eszközök más ágazatokra történő kiterjesztésének lehetőségét; 

24. szorgalmazza a válságtartalék jelenlegi mechanizmusának részletes vizsgálatát egy 

olyan önálló pénzügyi eszköz létrehozása érdekében, amely mentesül az évenkéntiség 

költségvetési elve alól, így lehetővé teszi az adott évről a következő évre történő 

költségvetési átcsoportosítást és így a válsághelyzetekre történő gyors és hatékony 

reagálást, beleértve az állatok és növények egészségét, a betegségeket és az élelmiszer-

biztonságot érintő válsághelyzeteket;  

25. úgy véli, hogy bár a kereskedelmi megállapodások általában véve jótékony hatással 

vannak az EU mezőgazdasági ágazatára és szükségesek az EU globális mezőgazdasági 

piacon elfoglalt pozíciójának erősítéséhez, számos kihívást is rejtenek, amelyek 

fokozott védelmi mechanizmusokat tesznek szükségessé az Unióban és a világ más 

részein élő mezőgazdasági termelők közötti egyenlő versenyfeltételek biztosításához; 

26. kezdeményezéseket szorgalmaz az Unió termelési, biztonsági és környezetvédelmi 

normáinak, illetve minőségi termelést célzó rendszereinek előmozdítására, a belső és 
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harmadik országbeli piacokon folytatott címkézési és marketingtevékenységek útján 

egyaránt; 

Átlátható döntési folyamat egy szilárd javaslathoz a KAP 2020–2027-ig tartó időszakára  

27. hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak az együttdöntési eljárás keretében 

meg kell határozniuk az általános célkitűzéseket, intézkedéseket és pénzügyi 

előirányzatokat, továbbá az ahhoz szükséges rugalmasság mértékét, hogy a tagállamok 

kezelni tudják egyedi sajátosságaikat és igényeiket az egységes piac elveivel 

összhangban;  

28. sajnálatosnak tartja, hogy a KAP 2020 utáni időszakra szóló programozásának egész 

folyamata – konzultáció, közlemény, hatásvizsgálat és jogalkotási javaslatok – jelentős 

késéssel kezdődik, hiszen a nyolcadik jogalkotási ciklus a végéhez közeledik, ami 

kétségessé teszi, hogy az európai választások előtt végleges megállapodás születik; 

29. felszólítja a Bizottságot, hogy az új teljesítési modell alkalmazása előtt tegyen javaslatot 

egy átmeneti időszakra, amely elég hosszú ahhoz, hogy biztosítsa a „puha landolást”, és 

kerüljön el minden késedelmet a mezőgazdasági termelők éves kifizetéseinek teljesítése 

és a vidékfejlesztési programok végrehajtása során;  

o 

o  o 

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 



 

PE618.154v01-00 10/12 PR\1146033HU.docx 

HU 

INDOKOLÁS 

2017. november 29-én a Bizottság elfogadta a közös agrárpolitika (KAP) modernizálásáról és 

egyszerűsítéséről szóló közleményét „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” 

címmel (COM(2017)0713).  

 

Juncker elnök 2016-ban már bejelentette ezt a közleményt, amely a Bizottság 2017. évi 

munkaprogramjában is szerepel, és kiadását eredetileg 2017 tavaszára tervezték. A 26 oldalas 

szöveg elindítja azt a többlépcsős folyamatot, amelynek végére az EU27 intézményeinek meg 

kell állapodniuk a 2020 utáni KAP-ot meghatározó jogszabályokról. A közlemény tehát 

egyrészt alapot, másrészt keretet kíván biztosítani az EU27 intézményi és egyéni, illetve köz- 

és magánszférabeli érdekeltjei között zajló megbeszélésekhez. 

 

Ezután jogalkotási javaslatok következnek, amelyek a következő, 2020–2027-es 

programozási időszak jogalapját jelentik, és egy hatásvizsgálat is készül a javaslatok 

tényekkel való alátámasztására. A javaslatok közzétételére a többéves pénzügyi keret 

elfogadása után kerül sor, amely 2018 májusában várható. 

 

A közlemény eredeti céljai a következők: 

– az EU-t érintő főbb mezőgazdasági kihívások bemutatása (az élelmiszerek kifejezett 

említése nélkül); 

– annak hangsúlyozása, hogyan járul hozzá a mezőgazdasági ágazat a Bizottság tíz 

prioritásához és a fenntartható fejlesztési célokhoz, az egyéb uniós szakpolitikákkal 

való szinergiákkal együtt; 

– a jövőbeli KAP szakpolitikai prioritásainak meghatározása a KAP uniós hozzáadott 

értékének növelése céljával;  

– a KAP egyszerűsítésére, az irányítás javítására, a sokféleségnek az uniós 

mezőgazdaságban való jobb figyelembevételére, a szubszidiaritás fokozására, a 

kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentésére és az eredményorientáltság 

növelésére irányuló operatív javaslatok feltérképezése. 

A közlemény ezenkívül három alapvető célkitűzést is meghatároz a mezőgazdaság számára, 

szemben a Szerződésen alapuló eredeti célkitűzésekkel: 

1. az intelligens és rugalmas mezőgazdasági szektor kialakításának elősegítése;  

2. a környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések ösztönzése; 

3. a vidéki térségek társadalmi-gazdasági felépítésének megerősítése. 

A KAP 2020 utáni időszakra szóló programozási folyamatában az első lépés egy széles körű 

online nyilvános konzultáció volt, amelyre több mint 320 000 online válasz érkezett az összes 

uniós tagállamból, túlnyomórészt magánszemélyektől, valamint több mint 1400 állásfoglalás.  

A második lépés egy átfogó hatásvizsgálat kidolgozása, amelynek célja a 2013–2020 közötti 

programozási időszak végrehajtásából származó tanulságok levonása és különösen egy 

„zöldebb, egyszerűbb, méltányosabb” KAP megvalósítása. Ezért amellett, hogy nagy 

vonalakban ismerteti a jelenlegi nyilvános vitában felmerült szempontokat, a hatásvizsgálat 

több szakpolitikai lehetőséget is kidolgoz a fejlesztésre vonatkozóan, annak értékelésével 

együtt, hogy a szakpolitikai célkitűzések hogyan érhetők el a legeredményesebben:  

 

– Az 1. lehetőség (kiindulási helyzet) a KAP változatlanul hagyásának hatását értékeli, 
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beleértve a nemrégiben elfogadott salátarendelet-javaslatot.  

– A 2. lehetőség a „KAP nélküli” forgatókönyv hatását értékeli, azaz megvizsgálja, 

milyen következményekkel járna a szakpolitikai beavatkozás hiánya a KAP-ból 

származó gazdasági, környezetvédelmi és szociális uniós hozzáadott értékére nézve. 

– A 3. lehetőség a KAP tagállamok/régiók általi programozását értékeli az uniós 

prioritások mentén, a megállapított szükségletek alapján. A középpontban a 

kockázatkezelés, a mezőgazdasági és vidéki kkv-k szerkezetátalakítási és 

üzletfejlesztési célú beruházásai, az éghajlati és környezetvédelmi szolgáltatások, 

illetve az innovációhoz, a tudáshoz és az ikt-hoz való hozzáférés áll.  

– A 4. lehetőség újra definiálja a feladatoknak az Unió, a tagállamok és a gazdaságok 

közötti megosztását, amelynek célja, hogy javítsa a jövedelembiztosító biztonsági 

hálót és még több szinergiát teremtsen a közvetlen támogatás (ezen belül a 

területalapú kifizetések) és a kockázatkezelés között az éghajlat-politikai és 

környezetvédelmi fellépés célzottabbá tétele, illetve az ellenőrzések egyszerűsítése és 

a teljesítményalapú eredmények jegyében történő modernizálása érdekében. 

– Az 5. lehetőség a közvetlen támogatásoknak a kisméretű és környezetbarát 

gazdaságok javára történő jelentős átcsoportosítását irányozza elő, és a rövid ellátási 

láncokat támogatja. 

A közlemény és a hatásvizsgálat ténybeli alapja a következő: 

– A DG AGRI saját közös értékelési és nyomonkövetési keretrendszere, amely a KAP 

teljesítményét a tagállamok mutatószámai alapján méri;  

– A fenntartható fejlesztési célok nyomon követése céljából elfogadott uniós szintű 

célértékek és mérőszámok („Európai fellépés a fenntarthatóságért” című közlemény, 

COM(2016)0739); 

– Az EU27 éves végrehajtási jelentései adatokat szolgáltatnak a célértékekhez 

viszonyított előrelépésről és a megfelelő költségvetési keretekről; 

– A DG AGRI rendszeres értékelő tanulmányai a KAP 2013. évi általános 

célkitűzéseiről, illetve hozzájárulása a kilátásokról szóló, 2017 végén tartott 

konferenciához; 

 

Tágabb európai kontextusban a KAP reformjának fő mozgatórugója a költségvetés kérdése: a 

KAP továbbra is az Unió költségvetésének legnagyobb önálló kiadási tétele, amely az összes 

kiadás mintegy 38%-át teszi ki. A következő többéves pénzügyi keretben az EU-nak olyan új, 

jelentős kihívásokra kell választ találnia, mint a migráció, a biztonság és a növekedés, 

ugyanakkor az Egyesült Királyság távozásával csökken a rendelkezésre álló költségvetés, a 

tagállamok pedig erősen vonakodnak a teljes költségvetés (a GNI 1%-a) megemelésétől;  

 

A köz- és magánszférabeli érdekelteket érintő kulcskérdések tehát a közlemény szerint az 

alábbiak:  

– Nemzeti stratégia – kidolgozás, elfogadás és végrehajtás, különösen az irányítási 

struktúra (jogi szempontok, például a régiók és a központi állam viszonya, az 

átláthatóság és a polgárok részvétele), a belső egységesség (összhang a 

vidékfejlesztési programokkal és ágazati tervekkel) és a külső egységesség (pl. 

európai strukturális és beruházási alapok);  

– Teljesítési modell – eredményorientált és teljesítményalapú finanszírozási programok: 

ellenőrzés és audit (uniós és nemzeti hatáskörök), mutatószámok (azok megléte és 

meghatározása, minőségellenőrzés, szankciók), gazdálkodási modellek (egyszerűsített 

költségelszámolási opciók), tagállamok közötti egységes megközelítés 
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(támogathatóság, kötelező/önkéntes, ellenőrzések); 

– Környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépés – a kompenzációs célú 

környezetvédelmi szolgáltatások integrált megközelítése a jelenlegi KAP részét 

képező ökologizálás, kölcsönös megfeleltetési rendszer, jó mezőgazdasági gyakorlat 

és vidékfejlesztési intézkedések összevonása révén, lehetővé téve a közjavakért 

nyújtott kompenzációt, ideértve az éghajlat-politikai fellépést, illetve az emberek, 

állatok és növények egészségét és jólétét;  

– Pénzügyi előirányzatok – Uniós támogatási programok: a csökkentett/célzott 

finanszírozásra irányuló átállási modellek, tagállamok közötti differenciálás (külső 

konvergencia) objektív kritériumok alapján (lásd európai strukturális és beruházási 

alapok), régiók és tagállamok általi társfinanszírozás, jogosultság a tagállamok 

régióinak társadalmi-gazdasági helyzete függvényében (belső konvergencia);  

 

Az előretekintő perspektívát illetően érdemes emlékeztetni arra, hogy a KAP legutóbbi, 

2013–2020-as időszakra szóló programozása két évet vett igénybe a 2014–2020-ig tartó 

többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat részét képező bizottsági javaslatok eredeti 

közzétételétől (2011. június) a politikai megállapodásig (2013. június), illetve a végleges 

jogszabályi jóváhagyásig (2013. december), ami átmeneti intézkedéseket tett szükségessé a 

különböző ágazatokban (2015-ig). Ez azonban nem esett egybe sem a Bizottság 

megbízatásának, sem pedig az EP jogalkotási ciklusának végével. 

 


