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Tisztelt Elnök Úr!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) jelentést készít az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 
(EMGA) által a 2021. évben támogatott egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 
bizottsági rendeletjavaslatról (2019/0254(COD)). 

A Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy levél formájában nyilvánít véleményt:

A. mivel a Bizottság 2018. májusban/júniusban a következő, 2021 és 2027 közötti időszakra 
szóló többéves pénzügyi keretre tekintettel különböző költségvetési és ágazati jogalkotási 
javaslatokat terjesztett elő, ideértve az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) megreformálására irányuló új 
rendeleteket is;

B. mivel a következő, 2021 és 2027 közötti időszakra szóló programozási időszak szerinti 
költési programok és támogatási rendszerek következő generációjára való sikeres átállás a 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó átfogó jogi szabályozás, illetve a megreformált 
finanszírozási eszközökre vonatkozó alap-jogiaktusok időben történő elfogadásától függ majd;
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C. mivel a Tanács és az Európai Parlament közötti jogalkotási tárgyalások során jelentős 
előrelépések történtek az ágazati jogszabályok legnagyobb részét illetően; mivel azonban a 
megreformált közös agrárpolitikával kapcsolatos tárgyalások komoly eljárási késedelmet 
szenvedtek;

D. mivel a Tanács a jelek szerint csak igen lassan halad előre a következő többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó pénzügyi csomagról szóló megállapodás felé; 

E. mivel nem szabad, hogy a jogalkotási késedelmek és a jogi bizonytalanság kárára váljon az 
uniós pénzek címzettjeinek és végső haszonélvezőinek, akik a politikákat és az azok alapjául 
szolgáló programokat ténylegesen végrehajtják;

F. mivel az érvényes jogalapon túl 2021. január 1. előtt egy sor operatív és stratégiai tervet kell 
még kidolgozni az új politikák elindításához; 

G. mivel erre való tekintettel az Európai Parlament 2019. október 10-én „A 2021–2027 közötti 
többéves pénzügyi keret és a saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” címmel 
állásfoglalást fogadott el, amely biztonsági hálót szorgalmaz az uniós programok 
kedvezményezettjeinek védelmére, és nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy kezdje meg a 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó vészhelyzeti terv kidolgozását a finanszírozás 
folytonosságának biztosítása érdekében, arra az esetre, ha szükségessé válna a jelenlegi 
többéves pénzügyi keret meghosszabbítása; 

H. mivel a mezőgazdasági termelőknek a közvetlen kifizetési rendszerek keretében 2021-ben 
továbbra is nyújtott támogatásnak jogi következetlenségek nélkül kell folytatódnia; mivel 
módosításokra van szükség a belső konvergencia alkalmazásának és az egységes területalapú 
támogatási rendszer 2021-re történő meghosszabbításának lehetővé tétele érdekében; mivel 
több program esetében frissíteni kell a 2021-es összegeket;

I. mivel a 2020 utáni időszakra vonatkozó, jól meghatározott nemzeti keretek hiányában 
fennállna annak a kockázata, hogy a tagállamok nem tudnak új jogi kötelezettségeket vállalni 
a vidékfejlesztés területén;

J. mivel bizonyos technikai kiigazítások hiányában ellentmondások merülnének fel a 
válságtartalékkal, a vidékfejlesztési program meghosszabbításához kapcsolódó határidőkkel és 
az előfinanszírozási rendelkezésekkel kapcsolatban; 

elismerve a jogi eljárásokban mutatkozó késedelmeket, és a pénzügyi keret egyik időszakából 
a másikba való, életképes átmenet biztosítására törekedve, továbbá a jogi bizonytalanságokból 
eredő, a tagállamokat és a végső kedvezményezetteket érintő lehetséges kockázatok tudatában 
a Költségvetési Bizottság ezért:

1. támogatja a Bizottság által javasolt átmeneti csomag célkitűzéseit, különösen azt, hogy a 
KAP-támogatás 2021-ben a jelenlegi szabályok szerint, mindkét pillér keretében folytatódjon, 
abban az esetben, ha a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó mezőgazdasági 
reformcsomagról szóló tárgyalások további késedelmet szenvednek; 
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2.  felszólít az átmeneti szabályozás mielőbbi elfogadására;  

3. kéri, hogy átláthatóan és időben tájékoztassák a KAP jogalapjában ebből következően 
végrehajtott minden olyan módosításról, amely hatással van a 2020-es és az azt követő éves 
költségvetési eljárásokra;

4. elvárja, hogy ezen átmeneti intézkedések ne sértsék a jogalkotási folyamatot, és ne 
eredményezzenek további késedelmeket a közös agrárpolitika reformjára irányuló ágazati 
jogalkotási folyamatban; 

Kérem, Elnök Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Johan Van Overtveldt


