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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy természeti örökségünk jelentős ökológiai kincs, amely elengedhetetlen 
az emberi jóléthez; véleménye szerint valamennyi uniós tagállamnak együtt kell 
működnie és erőfeszítéseit össze kell hangolnia a természeti erőforrások hatékonyabb 
kiaknázásának biztosítása, valamint a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-
szolgáltatások mind vidéki, mind városi területeken bekövetkező nettó csökkenésének 
elkerülése érdekében; 

2. üdvözli az EU biológiai sokféleségről szóló új stratégiáját, azonban nem támogatja az arra 
vonatkozó bizottsági javaslatot, hogy további „környezetbarát” kifizetési komponenst 
hozzanak létre, amint azt a KAP 2020-ig terjedő időszakra szóló reformjának tervezetében 
javasolták; úgy véli, hogy a bizottsági javaslatok növelni fogják az igazgatási költségeket, 
valamint ellentétesek a KAP egyszerűsítésének céljával;

3. úgy véli, hogy a KAP környezetbarátabbá tételének további lépései előtt meg kell 
vizsgálni, hogy az ilyen fellépések milyen hatást gyakorolnak az EU mezőgazdaságának 
versenyképességére a globális piacon;

4. tudomásul veszi a KAP reformjára vonatkozó bizottsági ajánlásokat, beleértve azokat a 
mind az első, mind a második pillérben egyértelműen megfogalmazott intézkedéseket, 
amelyek célja a biológiai sokféleség megőrzése és javítása; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza a mezőgazdaság kiemelt szerepét, amely már eddig is jelentősen hozzájárult 
a fajok és élőhelyek sokféleségének megőrzéséhez, és komolyan hozzájárul majd a 
biológiai sokféleségről szóló, a vízforrások fenntartható kiaknázását is magában foglaló 
helyes mezőgazdasági gyakorlaton alapuló európai stratégia sikeréhez is;

5. kiemeli, hogy az alkalmazott eszközök hatékonyságának felméréséhez át kell térni az 
eszközalapú megközelítésről az eredményalapú megközelítésre;

6. meggyőződése, hogy a KAP úgynevezett „környezetbarátabbá tételét” hatékonyan és 
bürokráciamentesen kell végrehajtani, anélkül, hogy ez a már meglévő agrár-
környezetvédelmi intézkedésekkel szembeni megkülönböztetéshez vezetne; az igazgatási 
költségek szükséges csökkentése érdekében többek között azt kéri, hogy a KAP keretében 
teljesített kifizetések 2014 után is a kölcsönös megfeleltetés szigorú szabályai alapján 
működjenek, amelyeknek egyrészt átláthatónak, másrészt pedig a lehető legegyszerűbben 
végrehajthatónak és ellenőrizhetőnek kell lenniük;

7. úgy véli, hogy a KAP keretében további uniós szintű környezeti hatásokat lehet elérni, 
elsősorban az alábbiak révén: a kölcsönös megfeleltetési szabályok hatékonyabb 
végrehajtása (beleértve az összes tagállam részéről a jó mezőgazdasági és ökológiai 
állapot (GAEC) normáinak alkalmazását, valamint az irányelvek végrehajtási módjának 
összehangolását), az agrár-környezetvédelmi programok végrehajtása, valamint a Natura 
2000 területek támogatása a KAP megfelelőbben finanszírozott második pillérének 
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keretében;

8. emlékeztet arra, hogy a KAP kulcsszerepet tölt be a kiváló minőségű és a fogyasztók 
számára megfizethető termékeket biztosító élelmiszerellátás biztonságának garantálása 
terén; ezzel összefüggésben rámutat arra, hogy a mezőgazdasági területek 7%-ának 
ökológiai prioritású területként való általánosan kötelező kijelölésére irányuló bizottsági 
javaslat nem tekinthető ésszerűnek és megvalósíthatónak, különösen ha ezek a területek 
többé nem állnának rendelkezésre élelmiszertermelés céljára a termelékeny térségekben;

9. emlékeztet arra, hogy az európai táj arculatának és biológiai sokféleségének megőrzése 
érdekében fenn kell tartani az erős és gazdasági szempontból versenyképes 
mezőgazdaságot és erdészetet; kiemeli, hogy a mezőgazdasági területek alulhasznosítása 
és elhagyása katasztrofális következményekkel járhat a természeti környezetre nézve, 
ezzel összefüggésben pedig arra szólít fel, hogy a KAP 2013 utáni költségvetését legalább 
a jelenlegi szinten tartsák fenn annak érdekében, hogy biztosítsák a vidéki területek 
vitalitását és a mezőgazdasági gyakorlatok folytatását Európában;

10. felhívja a Bizottságot, hogy a KAP új reformja keretében fokozza a biológiai sokféleség 
megőrzéséhez bizonyítottan hozzájáruló mezőgazdasági ágazatok és különösen a 
méhészeti ágazat támogatására irányuló erőfeszítéseit; emlékeztet arra, hogy az esetek 
80%-ában a vadon élő és a háziasított rovarok – például a méhek – végzik a virágzó 
növények beporzását, a rovarpopulációk megfogyatkozásának veszélye pedig súlyosan 
érintheti a társadalmat, amelynek mezőgazdasági termelése és ezért élelmezése is jelentős 
mértékben függ a virágzó növények beporzásától; következésképpen a biológiai 
sokféleség megóvására hozott intézkedések keretében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
méhészetre;

11. hangsúlyozza, hogy mivel Európa területének több mint felén mezőgazdasági termelők 
gazdálkodnak, a KAP egyértelműen a biológiai sokféleség védelmének alapvető 
jelentőségű eszköze, mivel az európai mezőgazdasági termelők jelentősen hozzájárulnak a 
biológiai sokféleséggel és az éghajlatváltozással kapcsolatos európai célok eléréséhez; 
támogatja a gazdaságok szintjén működőképes gyakorlatok olyan csomagjának 
elfogadását, melynek célja az, hogy a KAP-ot még inkább a közjavak biztosításáért járó 
kompenzáció felé orientálják;

12. úgy véli, hogy a piac jelenleg nem veszi figyelembe az ökoszisztéma-szolgáltatások 
gazdasági értékét, és nem jutalmazza meg azokat, akik ezen szolgáltatások biztosítása 
érdekében megfelelően gazdálkodnak a földdel; ezért szükségesnek véli, hogy fizessenek 
a mezőgazdasági ágazat által nyújtott közjavakért, a biológiai sokféleség fenntartásának és 
javításának biztosítása érdekében; véleménye szerint e tekintetben kiemelt szerepet kell 
szánni az innovatív megoldásoknak és az együttműködési projekteknek; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat olyan projektek előmozdítására, amelyekben a 
mezőgazdasági termelők partnerként vesznek részt;

13. rámutat arra, hogy a KAP keretében már most számos olyan intézkedést hajtanak végre, 
amelyek hozzájárulnak a környezetvédelem javításához és a természeti erőforrások 
megőrzéséhez, és amelyek válaszolnak az éghajlatváltozással, a biológiai sokféleség 
megőrzésével, valamint a vízkészletek és a talaj termőképességének kimerítésével 
kapcsolatos kihívásokra; hangsúlyozza, hogy a talaj létfontosságú szerepet játszik a 
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biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításában; úgy véli, hogy a 
KAP-nak egy uniós finanszírozású, területalapú, közvetlen kiegészítő kifizetés útján 
kellene jutalmaznia a kiegészítő ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtó mezőgazdasági 
termelőket a biológiai sokféleséget előmozdító azon tevékenységekért is, amelyeket a jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapot fenntartására irányuló kötelezettségeiken túl 
valósítanak meg; 

14. úgy véli, hogy a vidékfejlesztési intézkedéseknek továbbra is az éghajlatváltozással, a 
biológiai sokféleség megőrzésével, az élelmezésbiztonsággal, valamint a természeti 
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodással kapcsolatos kihívásokra kell irányulniuk, 
valamint elő kell mozdítaniuk a kiegyensúlyozott területi kohéziót és a foglalkoztatást; 
ezért kéri a második pillér megerősítését, valamint e pillér környezetre helyezett 
hangsúlyának és agrár-környezetvédelmi intézkedései hatékonyságának jelentős mértékű 
javítását, többek között a mezőgazdasági forrásokból az agrár-környezetvédelmi 
intézkedésekre szánt kötelező minimumkiadások révén;

15. hangsúlyozza, hogy csak egy jól működő, fenntartható, több területet felölelő és 
termelékeny mezőgazdaság képes a társadalom által megkövetelt kiegészítő szolgáltatások 
közjavak formájában történő biztosítására; ezért olyan kiegyensúlyozott megközelítést 
támogat, amely integrálja a további környezetvédelmi intézkedések bevezetését, valamint 
a KAP-nak a hatékony termelés megőrzésében vállalt kulcsfontosságú szerepét;

16. hangsúlyozza, hogy hatékonyabb európai szintű együttműködés szükséges az állati és 
növényi génállományok sokféleségével kapcsolatos tudományos és alkalmazott kutatás 
terén a sokféleségük megőrzése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességük 
javítása és a genetikai fejlesztésre irányuló termelési programokban való hatékony 
felhasználásuk érdekében;

17. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a környezetbarát 
gazdálkodási gyakorlatok támogatására van szükség, beleértve a hagyományos vetőmagok 
és helyi növényfajták használatát is; rámutat arra, hogy a fajok és élőhelyek mára 
védelmet érdemlőnek tekintett sokszínűsége a földterületek mezőgazdasági és erdészeti 
hasznosításának múltbeli európai gyakorlatára vezethető vissza, melyet ennélfogva a 
fenntartható területhasznosítási stratégia részeként folytatni kell; ezzel összefüggésben 
rámutat arra, hogy az olyan adottságok, mint az éghajlat, a talaj és a rendelkezésre álló 
vízkészletek helyi és regionális eltéréseket mutatnak, ezért figyelembe kell venni a 
regionális feltételeket, ennek megfelelően pedig differenciált hasznosítási lehetőségeket 
kell feltárni;

18. javasolja, hogy terjesszék ki az irányítást a polgárok mozgósítására, valamint a nonprofit 
szervezetekre és a gazdasági szereplőkre is; ez utóbbiak esetében kapjon külön hangsúlyt 
a biológiai sokféleség vállalati stratégiákba történő beépítése; kiemeli, hogy a biológiai 
sokféleség jelentőségét ismertető tájékoztató kampányokat kell szervezni életkorra és 
társadalmi kategóriára való tekintet nélkül mindenkinek, azzal a kikötéssel, hogy a 
gyermekek és kamaszok tájékoztatását elsősorban iskolai keretek között kell 
megszervezni; véleménye szerint az oktatás és a szakmai képzés keretében – különösen a 
mezőgazdaság, az erdészet és a kapcsolódó ágazatok területén – kiemeltebben kellene 
foglalkozni a biológiai sokféleség szerepével; úgy véli, hogy a mezőgazdasági termelők 
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döntő szerepet játszanak a biológiai sokféleség megőrzésében, ezért ösztönözni és 
motiválni kell őket arra, hogy aktívan részt vegyenek a vonatkozó programokban;

19. felhívja az Európai Bizottság figyelmét egyes, a biológiai sokféleség támogatására 
irányuló politikák mezőgazdasági tevékenységet érintő következményeire, különös 
tekintettel a nagyragadozók (elsősorban a medve és a farkas) mezőgazdaságra, valamint 
az állattenyésztők munkakörülményeire és pszichés állapotára gyakorolt hatásaira.
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