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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a 2013 utáni Fenntartható Európai 
Unióval Kapcsolatos Politikai Kihívásokkal és Költségvetési Forrásokkal Foglalkozó 
Különbizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rendkívül fontosnak tekinti az új közös agrárpolitikáról (KAP), az unió egyetlen közösségi 
hatáskörbe tartozó szakpolitikájáról szóló, jelenleg folyó vitát, mivel a mezőgazdaság 
stratégiai és valódi hozzáadott értéket termelő ágazatként igen jelentős szerepet játszik az 
Európai Unióban a termelőkapacitás fenntartásában az éghajlatváltozással és a természeti 
erőforrásokra nehezedő egyre nagyobb nyomással összefüggésben, garantálva ezáltal az 
európai és a nemzetközi élelmiszerbiztonságot;

2. emlékeztet arra, hogy a KAP – alapvető célkitűzésein túl – sokoldalú szerepet tölt be a 
közjavak előállításában, például a környezet védelme, a jó minőségű élelmiszerek 
termelése és a szigorú állatjóléti előírások révén, valamint az Unió nagy értéket képviselő 
tájainak formálásában és e tájak sokféleségének és minőségének javításában, különösen a 
hátrányos helyzetű és hegyvidéki régiókban, ahol a mezőgazdaság jelenti az egyetlen 
lehetséges gazdasági tevékenységet; rámutat arra, hogy a KAP fontos szerepet játszik az 
energia területén kitűzött európai célok megvalósításában, döntő szerepet játszik az 
Unióban a földek művelésből való kivonása, a vidék elnéptelenedése és a vidéki népesség 
idősödése elleni küzdelemben a vidéki közösségeknek juttatott megfelelő finanszírozás 
által, és a fenntartható fejlődés elengedhetetlen feltételét képezi az Európai Unió számos 
régiójában;

3. hangsúlyozza az innováció és a fenntarthatóság jelentőségét az európai mezőgazdaság 
összefüggésében, amely nagyban hozzájárul az Európai Unió célkitűzéseinek 
megvalósításában; nagyobb politikai következetességre és a meglévő kohéziós és 
kutatáspolitikai eszközök jobb felhasználására szólít fel, a mezőgazdasággal kapcsolatos 
kutatásokba történő beruházások növelése érdekében;

4. emlékeztet arra, hogy a JEREMIE kezdeményezés – amelynek keretében több mint 6 
milliárd eurót bocsátottak a kkv-k rendelkezésére – nagyon sikeres lett, és javasolja, hogy 
a következő programozási időszakban dolgozzanak ki hasonló pénzügyi mechanizmust a 
vidékfejlesztési programok számára, amelynek a neve JERICHO lehetne („Joint European 
Rural Investment CHOice” – közös európai vidéki beruházási lehetőség);

5. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 2013 után is hatékony mezőgazdaságra lesz 
szüksége; megerősíti, hogy az élelmiszer-szuverenitásnak továbbra is az Európai Unió 
alapvető célkitűzését kell képeznie;

6. emlékeztet arra, hogy az elkövetkező évtizedekben az Európai Uniónak és a világnak új 
kihívásokkal kell szembenéznie, mint például az élelmiszer-biztonság, valamint a víz- és 
energiahiány; úgy véli, hogy a mezőgazdaság hozzájárulhatna e problémák lehetséges 
negatív hatásainak mérsékléséhez;

7. leszögezi, hogy ez a KAP első olyan reformja, amelyre a 27 tagú Unióban kerül sor, és 
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hogy az európai és a nemzetközi élelmiszerbiztonság szavatolása érdekében a 
mezőgazdasági termelés összes típusa fenntartását fontos ösztönözni, biztosítva ezek 
gyakorlását a különböző európai országok és területek különböző fejlettségi szintjének 
kellő figyelembevétele mellett, ellenállva ugyanakkor bármiféle arra irányuló kísérletnek, 
hogy a közös politika újból tagállami kézbe kerüljön; hangsúlyozza, hogy az új KAP-nak 
biztosítania kell a támogatások ésszerű elosztását a tagállamok között;

8. hangsúlyozza mind a közvetlen támogatásnak (1. pillér) a minden régióra kiterjedő 
európai mezőgazdaság megvalósításához és a mezőgazdasági termelők megélhetésének 
ésszerű biztosításához való szükségességét, mind pedig a vidékfejlesztési programok (2. 
pillér) szükségességét, különösen a mezőgazdaság vonatkozásában; támogatja az 
adminisztratív terhek csökkentését (főként a feltételhez kötöttség esetében) és az eljárások 
egyszerűsítését annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők fő feladatukra 
összpontosíthassanak, és a lehető legnagyobb mértékű biztonságot élvezhessék a 
tervezésben;

9. tudomásul veszi, hogy a KAP részesedése a teljes uniós költségvetésből folyamatosan 
csökkent, az 1985. évi 75%-ról a 2013-ra becsült 39,3%-ra – ez az összeg pedig az Unió 
teljes GDP-jének kevesebb mint 0,45%-át teszi ki – annak ellenére, hogy az agrárpolitika 
jelentősen hozzájárul 500 millió európai polgár élelmiszer-ellátásához, 13,6 millió 
munkahelyet biztosít, az EU agrár-élelmiszeriparában 5 millió munkahely alapját képezi, 
és közvetlenül gondoskodik az Európai Unió teljes területe 47%-ának védelméről és 
gondozásáról;

10. úgy véli, hogy tekintettel az Európa 2020 stratégia keretében és más területeken is az 
agrárpolitika által teljesítendő célkitűzések széles körére, továbbá tekintettel a 
célkitűzések új, európai fellépést kívánó kihívásokra való kiterjesztésére, valamint a 
valódi hozzáadott érték biztosításának szükségességére, a költségvetés uniós 
agrárpolitikára előirányzott részét 2013 után is legalább szinten kell tartani;

11. emlékeztet arra, hogy a legutóbbi gazdasági válság jelentős negatív hatást gyakorolt a 
mezőgazdaságra;

12. hangsúlyozza, hogy az európai termelőknek be kell tartaniuk a szigorú európai uniós 
előírásokat, különösen a termékminőség, az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem, a 
szociális jogszabályok és az állatjólét tekintetében; úgy véli, hogy a KAP megfelelő 
költségvetési forrásainak hiányában az európai termelők nem fogják tudni betartani ezeket 
az előírásokat;

13. rámutat arra, hogy az EU mezőgazdasági termékeinek kereskedelmi deficitje tovább 
súlyosbodik, és hogy az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent a piaci részesedése;
hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság jelentősen importfüggő, olyan területeken 
például, mint a növényi fehérjékben gazdag nyersanyagok;

14. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret időtartamát úgy kell megválasztani, hogy 
lehetővé tegye a költségvetés megfelelő és eredményes végrehajtását, az erős Európát 
szolgáló célkitűzések teljesítését; úgy véli továbbá, hogy nagyfokú rugalmasságra van 
szükség azok miatt az új kihívások miatt, amelyekkel a KAP-nak már szembe kell néznie;
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15. a múlt tapasztalatainak tükrében meggyőződése, hogy a rövid programozási időszak 
hiányosságokat szülhet a kiadások és a célok teljesítése terén egyaránt, ezért legalább 
hétéves időszak megállapítását javasolja, hogy a közelmúltban felmerült problémák és 
félreértések ne ismétlődhessenek meg, szilárd, a beruházásokat ösztönző keretet biztosítva 
a mezőgazdaság számára;

16. felhív a többéves pénzügyi keret és a jelenlegi költségvetési szerkezet, valamint a 
mezőgazdasági költségvetés jelenlegi, kétpilléres szerkezetének fenntartására annak 
érdekében, hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés egyetlen költségvetési fejezetben 
szerepeljen;

17. a jövőben érvényesítendő elvként azt javasolja, hogy az Európai Unió 
társfinanszírozásának szintje tükrözze a vidékfejlesztési programok keretében végrehajtott 
különböző beruházások európai hozzáadott értékét.
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