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Norbert Lins
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

Tárgy: A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia – a mezőgazdasági termelők és a vidéki területek 
alapvető szerepe

2019. december 12-én a Bizottság közzétette az európai zöld megállapodásról szóló közleményét 
(COM(2019)0640), valamint menetrendet is megjelentetett, és mindkettő említést tesz a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiáról.

Közleményében a Bizottság ambiciózus és nagy horderejű tervet vázol fel annak érdekében, hogy az 
európai mezőgazdasági és élelmiszer-ipari rendszer a fenntarthatóság globális standardjává váljon. 
Ez a terv a mezőgazdaság és a vidéki területek szempontjából releváns, jelenleg felülvizsgálat alatt 
álló szakpolitikákat öleli fel, ideértve a közös agrárpolitikát (KAP), az erdészeti stratégiát, az EU 2030-
ig szóló biodiverzitási stratégiáját, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet, a vegyi 
anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiát, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének fő 
mozgatórugóit kezelő intézkedéseket.

A Parlament teljes mértékben támogatja ezt a tervet, és kiemeli, hogy az európai mezőgazdasági és 
élelmiszer-ipari rendszert – a termeléstől, a feldolgozáson és a forgalmazáson át a fogyasztásig – 
szabályozó jelenlegi uniós jogalkotási és szakpolitikai keret kiváló minőségű termékeket és 
szolgáltatásokat biztosít, miközben magas szintű biztonságot nyújt az emberek, az állatok és a 
természet számára. E tervnek továbbra is tisztességes jövedelmet kell biztosítania a sokszínű vidéki 
közösségekben élő mezőgazdasági termelőknek és munkavállalóknak, ugyanakkor elő kell 
mozdítania a fenntarthatóságot a mezőgazdasági termelés és az erdőgazdálkodás terén, amelyek 
egyaránt központi szerepet töltenek be a tágabb értelemben vett biogazdaságban.

Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy ezeket a célokat úgy érjék el, hogy közben teljes 
mértékben tiszteletben tartják az EU mezőgazdasági és élelmiszerrendszereinek sokféleségét, a 
vidéki területeken élő és dolgozó embereket, köztük a mezőgazdasági termelőket, valamint a 
termékeik feldolgozásában és forgalmazásában részt vevőket, és ugyanakkor figyelembe veszik a 
jövőbeli kihívásokat is?

Hogyan fogja a Bizottság biztosítani az uniós termelők versenyképességét az EU-ban és a 
nemzetközi piacon, valamint a mezőgazdasági termelők méltányos jövedelmét az új és felülvizsgált 
szakpolitikákban szereplő újabb előírások összefüggésében, szem előtt tartva, hogy a gazdasági és 
környezeti fenntarthatóság együtt jár, és hogy az ágazatnak további pénzügyi forrásokra lesz 
szüksége ahhoz, hogy megfeleljen az új követelményeknek?

Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy az új és felülvizsgált szakpolitikákat következetes és 
koherens módon, késedelem nélkül alkalmazzák, és hogy fogja megőrizni a múlt eredményeit, 
miközben előmozdítja a nagyobb fenntarthatóságot, különösen a KAP tekintetében?

Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy az élelmiszer-ellátási lánc valamennyi szereplője – a 
termelőtől/mezőgazdasági termelőtől a fogyasztóig/polgárig – tisztában legyen a fokozott 
fenntarthatóság elősegítésében játszott szerepével, és hogyan fogja képessé tenni őket arra, hogy 
tájékozottan hozzák meg döntéseiket anélkül, hogy félrevezetnék őket?
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