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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

A. mivel a közös agrárpolitika (KAP) az Unió egyik legintegráltabb szakpolitikája, amely 

teljesítette az élelmiszer-ellátás növelésére irányuló eredeti célkitűzései egyikét azáltal, 

hogy támogatta az európai mezőgazdasági termelőket, valamint eleget tett az 

élelmezésbiztonság, illetve az élelmiszerek biztonsága, minősége és fenntarthatósága 

tekintetében a polgárok által támasztott igényeknek; mivel a KAP előtt új kihívások 

állnak, különösen az éghajlatváltozáshoz és a biológiai sokféleség csökkenéséhez 

kapcsolódóan; mivel fontos, hogy a KAP összhangban legyen a Párizsi Megállapodással 

és egyéb nemzetközi megállapodásokkal, amelyek az éghajlat és a környezet védelmére 

irányulnak; 

B. mivel a valódi mezőgazdasági termelőket támogatni kell, ugyanakkor továbbra is 

támogatást kell nyújtani a diverzifikált termelési folyamatokkal és jövedelmekkel 

rendelkező kedvezményezetteknek (miután szakpolitikai jelzések évtizedekig ezt 

ajánlották nekik), a kis mezőgazdasági üzemek számára pedig elsőbbséget kell 

biztosítani, és meg kell jutalmazni őket a különféle közjavak társadalom számára 

történő biztosításáért, ugyanakkor garantálni kell a támogatás különböző méretű 

mezőgazdasági üzemek közötti igazságos elosztását; mivel fontos a regionális 

gazdaságok megerősítése, valamint a modernizált, fenntartható, gazdasági, 

környezetvédelmi és társadalmi szempontból teljesítő mezőgazdaság támogatása az EU-

ban a különféle mezőgazdasági rendszerek, különösen a családi gazdaságok 

előmozdítása érdekében; mivel alapvető fontosságú a mezőgazdasági termelés 

biztosítása az EU egész területén, beleértve a hátrányos természeti adottságú területeket, 

valamint a megfelelő életszínvonal biztosítása minden régióban és tagállamban;  

C. mivel a jövedelem tekintetében különbség van a mezőgazdasági ágazat és más 

gazdasági ágazatok között, és a mezőgazdaságból származó jövedelem rendkívül 

ingadozó; mivel a hátrányos természeti adottságú területeken fennáll a földterületek 

művelésből való kivonásának veszélye; mivel megfelelő beruházásra van szükség a 

mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakítása, modernizálása, az innováció, a 

diverzifikáció és az új technológiák alkalmazása terén; 

D. mivel az Európai Számvevőszéknek „A KAP jövője” című, 2018. márciusi tájékoztató 

dokumentuma szerint 2010-ben minden 100, 55 év feletti mezőgazdasági üzemvezetőre 

14, 35 év alatti mezőgazdasági üzemvezető jutott, és ez a szám 2013-ban 10,8 

mezőgazdasági üzemvezetőre csökkent; mivel az uniós gazdálkodók átlagéletkora 49,2-

ről 51,4-re emelkedett a 2004 és 2013 közötti időszakban; mivel a legkisebb 

mezőgazdasági üzemek leginkább idősebb mezőgazdasági gazdálkodók birtokában 

vannak; 

E. mivel a kontroll- és ellenőrzési rendszer túlzott adminisztratív terheinek, valamint az I. 

és II. pillér átfedéseinek fényében egyszerűsíteni kell a KAP általános adminisztratív 

terheit, javítani kell megtérülését, valamint az ambiciózus szakpolitikai célkitűzések 

veszélyeztetése nélkül átláthatóvá kell tenni; mivel a bürokrácia csökkentése javítja az 
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ökologizálás terén elért eredményeket, valamint hatékonyabb támogatást nyújt a 

mezőgazdasági termelők számára, hogy gazdálkodási rendszerüket a környezeti és 

éghajlati kihívásoknak megfelelően átalakítsák; 

F. mivel az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló bizottsági közleményben 

kiemelteknek megfelelően a jövőbeli KAP meghatározza az alapvető politikai 

paramétereket, és a tagállamoknak akár nemzeti, akár regionális szinten nagyobb 

felelősséget kell mutatniuk, hogy hogyan valósítják meg a célkitűzéseket az egyenlő 

versenyfeltételek fenntartása, a piaci torzulások megelőzése és az uniós szinten kitűzött 

célok elérése érdekében; mivel a jövőbeli KAP teljesítési modelljének 

eredményközpontúnak kell lennie az erőforrás-hatékonyság, a környezetvédelmi és 

éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés tekintetében; 

1. hangsúlyozza, hogy a KAP-nak továbbra is közös uniós politikának kell maradnia, 

amely csak megfelelő finanszírozással érheti el céljait; felszólít ezért arra, hogy a 2020 

utáni időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi keretben változatlan árakon 

számítva a KAP költségvetését legalább a jelenlegi szinten tartsák fenn a felülvizsgált 

és hatékony KAP törekvéseinek megvalósítása érdekében; 

2. hangsúlyozza, hogy a KAP-nak a mezőgazdaság fenntartható fejlesztését ‒ amely a 

vidéki térségekben döntő fontosságú a biztonságos élelmiszerek, a munkahelyek és a 

növekedés biztosításához ‒, valamint a természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodást kell támogatnia; megjegyzi, hogy az audit és az ellenőrzés tekintetében 

hatékony megközelítéseket kell alkalmazni annak biztosítására, hogy a megreformált 

KAP keretében az új teljesítési modell teljesítse a környezetvédelmi és társadalmi 

kritériumokat annak érdekében, hogy az ágazat 2030-ra nagyobb fenntarthatóságot érjen 

el; 

3. üdvözli a KAP egyszerűsítésére és korszerűsítésére irányuló szándékot; felszólítja a 

Bizottságot annak biztosítására, hogy a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzési, illetve -

auditálási feladatokat minden tagállamban ugyanolyan magas színvonalú folyamatos 

fejlesztés szerint végezzék el, a szubszidiaritás és a rugalmasság elvének maradéktalan 

tiszteletben tartása mellett; hangsúlyozza, hogy a tagállamok számára megfelelő 

hatáskört kell biztosítani a területükön alkalmazandó támogatási programok 

tartalmának, nyomon követésének, ellenőrzésének és szankcióinak meghatározásához, 

ám hangsúlyozza, hogy a KAP egyszerűsítése vagy korszerűsítése nem idézheti elő az 

uniós törekvések csökkentését és nem vezethet az uniós politikák és programok 

ágazativá válásához, továbbá nem helyettesítheti a pénzügyi eszközök által nyújtandó 

támogatásokat; 

4. kitart a kifizetések eredményeken alapuló megközelítése mellett; javasolja ezért, hogy a 

mutatók tekintetében a következőket vegyék figyelembe: 

– munkahelyek megtartása és létrehozása az ágazatban; 

‒ kis és közepes méretű mezőgazdasági üzemek fenntartása; 

‒ a talaj, a fajok egészsége és biológiai sokfélesége és a rendszertani egységek 

gazdagsága; 

‒ a termőtalajréteg védelme és létrehozása, a talaj védelme az erózióval szemben; 

‒ csökkentett tápanyagveszteség és jobb vízminőség; 

– biológiai sokféleség, beleértve a madárfajok, vad beporzó rovarok és rovarok 
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gazdagságát és bőségét; 

‒ a peszticidhasználattól való függőség csökkentése és az integrált növényvédelem 

bevezetése1; 

5. ellenzi a nemzeti hatáskörbe történő bárminemű visszautalást vagy a nemzeti 

társfinanszírozást; hangsúlyozza a közvetlen kifizetések tagállamok közötti méltányos 

elosztásának szükségességét, amelynek során figyelembe kell venni a megbízható 

társadalmi-gazdasági indexeket és előállítási költségeket, hogy a különböző uniós 

régiók közötti szakadék a következő többéves pénzügyi keretben megszűnjön; 

emlékeztet, hogy alapvető fontosságú, hogy az EU-n belül minden mezőgazdasági 

termelő számára egyenlő versenyfeltételek legyenek biztosítottak, figyelembe véve a 

kisméretű gazdaságok gyenge pontjait és sajátosságait; hangsúlyozza e tekintetben, 

hogy meg kell reformálni a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékot, az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző ciklikus válságokra adott válaszokkal összhangban 

növelni kell a finanszírozást, olyan új eszközöket kell létrehozni, amelyek képesek 

mérsékelni az árak ingadozását, továbbá növelni kell a távoli fekvéssel és 

szigetjelleggel összefüggő támogatási program (POSEI) finanszírozását; 

6. hangsúlyozza, hogy a KAP vidékfejlesztési támogatása minden tagállam számára 

lehetőséget biztosít versenyképessége növelésére, támogatja a hatékony és fenntartható 

gazdaságokat, továbbá elősegíti a vidéki térségek fejlesztését, ahol alapvető fontosságú 

az elnéptelenedés, a munkanélküliség, a szegénység problémájának kezelése és a 

társadalmi integráció támogatása; hangsúlyozza, hogy továbbra is finanszírozni kell a 

vidékfejlesztési intézkedéseket, és meg kell erősíteni a KAP második pillérét; helyesli 

ezzel összefüggésben a LEADER módszer alapelveit, mivel elősegíti az innovációt, a 

partnerséget és a hálózatépítést a vidéki térségekben; 

7. úgy véli, hogy a közvetlen kifizetések határának, azaz felső korlátjának a 

meghatározását nem szabad a tagállamokra hagyni, hanem európai szinten kell 

elvégezni; 

8. javasolja, hogy a nagyobb mezőgazdasági üzemek támogatásának korlátozása 

érdekében fokozatosan csökkenő kifizetéseket vezessenek be, és jobban 

összpontosítsanak az átcsoportosítással nyújtható támogatásokra annak érdekében, hogy 

célzottabb módon lehessen támogatást nyújtani (pl. a kis- és közepes méretű 

mezőgazdasági üzemeknek); 

9. hangsúlyozza, hogy az uniós hozzáadott érték helytálló meghatározásának 

alkalmazásával kapcsolatos megállapodás előnyös lenne a jövőbeli uniós kiadásokat 

érintő nyilvános vita és döntéshozatal szempontjából; támogatja a mezőgazdasági 

termelés és az uniós hozzáadott érték hatékonyságának növelése irányába való 

elmozdulást, de óva int minden arra irányuló törekvéstől, hogy ezt a meghatározást az 

uniós politikák és programok relevanciájának pusztán mennyiségi vagy rövid távú 

gazdasági szempontok alapján történő megkérdőjelezésére használják; hangsúlyozza a 

fenntartható fejlődés megerősítésének, valamint a vidéki területek, az éghajlat-politika 

és a környezetvédelem fejlesztésének szükségességét olyan agrárpolitika révén, amely a 

teljesítménycélok elérésén alapul; megjegyzi, hogy a hozzáadott érték létrehozása 

                                                 
1A peszticidek fenntartható használatára vonatkozó 2009/128/EK irányelvvel és az 1107/2009/EK rendelet 67. 

cikkével összhangban. 
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érdekében meghatározott eredményekkel, teljesítményekkel és hatásokkal kell 

rendelkezni, és a Bizottságnak és a tagállamoknak tényeken alapuló mutatókban kell 

megállapodniuk, mielőtt meghatározzák nemzeti és regionális cselekvési terveiket a 

későbbi nyomonkövetési és végrehajtási értékeléshez; 

10. szorgalmazza, hogy a vidékfejlesztést elősegítő politikák és a menekültek integrációját 

támogató politikák között erősebb szinergia jöjjön létre; 

11. a költségvetési hatékonyság elvével összhangban felhív a KAP és más uniós 

szakpolitikák és nemzetközi kötelezettségvállalások közötti nagyobb koherencia és 

szinergiák létrehozására, különös tekintettel az energiára, a vízellátásra, a 

földhasználatra, a biodiverzitásra és az ökoszisztémákra, valamint a távoli és hegyvidéki 

területek fejlesztésére; 

12. több támogatást kér a családi mezőgazdasági üzemek és a fiatal mezőgazdasági 

termelők számára, valamint kéri a mezőgazdasági foglalkoztatás támogatását a vidéki 

területeken, különösen a fiatal mezőgazdasági termelők számára; 

13. hangsúlyozza, hogy a jövőben a mezőgazdaságnak a magas minőségű élelmiszerek 

termelésére kell összpontosítania, mivel itt rejlik Európa versenyelőnye; hangsúlyozza, 

hogy fenn kell tartani és lehetőség szerint fokozni kell az uniós élelmiszeripari 

normákat; intézkedéseket szorgalmaz az élelmiszer-termelési ágazat hosszú távú 

termelékenységének és versenyképességének további növelésére, valamint új 

technológiák bevezetésére és az erőforrások hatékonyabb felhasználására, így erősítve 

az EU világelsőként betöltött szerepét; 

14. elfogadhatatlannak tartja, hogy minőségi különbségek vannak az egységes piacon 

ugyanazon márkanévvel és azonos csomagolásban reklámozott és forgalmazott 

élelmiszertermékek között; üdvözli, hogy a Bizottság a kettős élelmiszer-minőség 

problémájának kezelésére, többek között a közös vizsgálati módszertan kidolgozására 

ösztönöz; 

15. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon a mezőgazdasági 

termékek jelentős áringadozását és ösztönözzék „kockázatkezelési” eszközök 

bevezetését, mivel ezek segítik a mezőgazdasági termelők bevételének védelmét. 
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