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RÖVID INDOKOLÁS

A jövőbeli többéves pénzügyi keretről jelenleg folyó tárgyalások rendkívüli jelentőséggel 
bírnak a KAP és a jogalkotási reformjavaslatokról szóló döntések szempontjából. 

Az Európai Tanácsban és az Általános Ügyek Tanácsában folytatott vitákból egyelőre nem 
derültek ki sem konkrét álláspontok, sem összegek a következő többéves pénzügyi keretre 
vonatkozóan. Mindazonáltal a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleménye 
alkalmat nyújt arra, hogy a bizottság vázolja álláspontját a Költségvetési Bizottság számára, 
különösen a következő többéves pénzügyi keret jelenlegi összegei tekintetében. 

E vélemény kiindulópontja a Parlament 2011. június 8-i (a SURE bizottság jelentése) és 2011. 
június 23-i (Dess-jelentés) állásfoglalásában kifejezett álláspontja. A Parlament mindkét 
alkalommal világosan kérte, hogy a KAP költségvetését tartsák legalább a jelenlegi többéves 
pénzügyi kerettel azonos szinten. 

A bizottsági javaslat elemzése

Amikor a Bizottság 2011. június 29-én előterjesztette a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló javaslatát, a KAP költségvetésével kapcsolatban 
gyakran utaltak reálértéken való befagyasztására. Érdemes azonban közelebbről megvizsgálni 
az összegeket. 

2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret
(bizottsági javaslat)

(millió EUR – 2011-es árakon)
Kötelezettségvállal
ási előirányzatok

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 összesen
2014-
2020

2. Fenntartható 
növekedés: 
természeti 
erőforrások

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 78
4

382 927

ebből: Piachoz 
kapcsolódó kiadások és 
közvetlen kifizetések

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 06
0

281 825

Forrás: COM(2011)0398

A Bizottság által megadott összegek változatlan 2011-es árakon szerepelnek. Hasonlóképpen 
a jelenlegi, 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 2006. évi elfogadásakor az összegek 2004-
es árakban voltak kifejezve. 
Az évi 2%-os deflátor alkalmazásával az összegek átválthatók „folyó árakra” (általában ebben 
a formában ismertetik őket, lásd: 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).
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Ugyanilyen évi 2%-os deflátor alkalmazásával a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 
összegei naprakésszé téve változatlan 2011-es árakon kifejezve a következők: 

2007–2013 közötti többéves pénzügyi keret
(a különböző felülvizsgálatoknak megfelelő kiigazítások után)

(millió EUR – 2011-es árakon)
Kötelezettségvállal
ási előirányzatok

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 összesen
2007-
2013

2. A természeti 
erőforrások 
megőrzése és 
kezelése

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 90
9

420 682

ebből: Piachoz 
kapcsolódó 
kiadások és 
közvetlen 
kifizetések

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 68
8

336 685

Forrás: Kivonat az adatlapokról. D. Tematikus Főosztály, DG IPOL

Ha az egyes táblázatokban összehasonlítjuk a 2. fejezet teljes összegét: 420 682 millió EUR –
382 927 millió EUR = 37 755 millió eurós (9%-os) csökkenést tapasztalunk..

NB.: Az eredeti, 2006. évi megállapodásban szereplő összeg (2004-es árakon 371 344 millió 
euró), a különböző felülvizsgálatok (élelmezésfinanszírozási eszköz, Galileo, ITER stb.) 
figyelembevétele nélkül 2011-es árakon 426 558 millió eurót jelentene a 2. fejezetben, és ha 
ezt az összeget vennénk kiindulási alapul, akkor a 2014 és 2020 közötti többéves pénzügyi 
keretről szóló bizottsági javaslat közelítőleg 10,3%-os költségvetés-csökkentésnek felelne 
meg.

Az előadó által javasolt következtetések 

A Parlament korábbi állásfoglalásaiban kifejezett állásponttal összhangban a KAP 
költségvetését legalább a 2007–2013-as kerettel azonos szinten kellene tartani. Ezért a 
Bizottság által javasolt csökkentést el kell utasítani, és a Parlamentnek kérnie kell olyan 
összeg beállítását, amely megfelel a jelenlegi programozási időszak felső határértékeinek. 

A tagállami és uniós költségvetési korlátok miatt rendkívül fontos a tagállamok számára 
rugalmasságot biztosítani, hogy a KAP két pillérét képező közvetlen kifizetések és 
vidékfejlesztés között átcsoportosíthassák a forrásokat, hogy a vidéki térségeikben jelentkező 
kihívásokkal szemben a legmegfelelőbb módon tudjanak fellépni.
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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza a közös agrárpolitika fontosságát az élelmiszer-ellátás polgárok számára 
történő biztosítása szempontjából a Szerződésekkel összhangban; megállapítja, hogy az 
élelmiszer-kereslet gyorsabban nő, mint az ellátás és az éghajlatváltozás hatásai különösen 
érezhetőek a mezőgazdaságban; ragaszkodik ahhoz, hogy Európának mint a legnagyobb 
mezőgazdaságitermék-importőrnek továbbra is fenn kell tartania és növelnie kell 
mezőgazdasági potenciálját és agrár-élelmiszerágazatának hatékonyságát, hogy 
kielégíthesse a jelenlegi és jövőbeli uniós élelmiszerkeresletet;

2. véleménye szerint a 2014–2020-ra vonatkozó többéves pénzügyi keretről 
megállapodásnak kell születnie 2012 vége előtt, ellenkező esetben az Unió számolhat 
hitelességének és stabilitásának elvesztésével; 

3. ismételten hangsúlyozza, hogy az EUMSZ-nak megfelelően a Parlament és a Tanács a 
jogalkotó szervek, az Európai Tanács pedig nem járhat el jogalkotóként; ragaszkodik 
ahhoz, hogy a jövőbeli KAP rendes jogalkotási eljárás keretében kerüljön megállapításra;

4. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásában1, és „A KAP 
jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások 
kezelése” című, 2011. június 23-i állásfoglalásában2 kifejtett álláspontjára, mely szerint a 
KAP költségvetésének reálértékét a következő többéves pénzügyi keretben legalább a 
jelenlegi többéves pénzügyi kerettel azonos szinten kellene tartani;

5. aggodalommal állapítja meg, hogy a következő többéves pénzügyi keretről szóló 
bizottsági javaslat, amely a 2. fejezet tekintetében 382 927 millió eurós átfogó felső 
határt3, a közvetlen kifizetések és a piachoz kapcsolódó kiadások tekintetében pedig 
281 825 millió eurós rész-összeghatárt állapít meg, e fejezeten belül reálértéken 37 755 
millió eurós csökkentést eredményezne;

6. úgy véli, hogy az elvonások nem ellentételezhetők más fejezetekben előirányzott 
kiadásokkal (élelmiszersegély a leginkább rászorulók számára, mezőgazdasági kutatás, 
élelmezésbiztonsági tartalék stb.) vagy az előre nem látható kiadásokra szánt rugalmassági 
eszközökkel (mezőgazdasági válságokra képzett tartalék stb.), mivel ezek költségvetési 
tartalékok, amelyek nem tartalmaznak kötelezettségvállalási előirányzatokat;

7. úgy véli, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) a KAP 
                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0297
3 A 2014–2020-es időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok összegei változatlan 2011-es árakon 
vannak kifejezve.
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költségvetésénél nem kellene számításba venni, mivel beszámítása félrevezető: először is 
nem egyértelmű, hogy a különböző tagállamokban dolgozó mezőgazdasági termelők 
egyáltalán hozzá tudnak-e majd férni a pénzeszközökhöz, és ha igen, hogyan; másodszor 
pedig, az EGAA beszámítása azt feltételezi, hogy a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodások nyomán több ezer mezőgazdasági termelő csődbe megy a jövőben is; úgy 
véli továbbá, hogy a mezőgazdaságot – az élelmezésbiztonság és különösen az élelemhez 
való emberi jog terén betöltött szerepe miatt – nem szabad alkualapnak használni a 
nemzetközi kereskedelmi ügyekben;

8. kiemeli a KAP II. pillérének fontos szerepét, amely jelentős mértékben hozzájárul a vidéki 
munkahelyteremtéshez és beruházásokhoz, illetve a mezőgazdasági ágazat 
hatékonyságának és versenyképességének növeléséhez; meggyőződése, hogy a KAP II. 
pillérének megerősítése következetes összhangban állna a KAP eddigi reformjainak 
eredményeivel, és jelentősen megnövelné e politika hatékonyságát és eredményességét, 
különösen a többek közt az Európa 2020 stratégiában említett új kihívások tekintetében; 

9 felkéri ezért a Tanácsot, hogy a 2. fejezetet és a közvetlen kifizetések és a piachoz 
kapcsolódó kiadások alfejezetét emelje 420 682 millió euróra, illetve 336 685 millió 
euróra, ami korábbi állásfoglalásaiban kifejezett kérésének megfelelően a reálértéken való 
befagyasztásnak felelne meg;

10. hangsúlyozza, hogy az agrárpolitika az egyetlen olyan uniós politika, amelyre 
vonatkozóan a következő többéves pénzügyi keretről szóló bizottsági javaslatban ilyen 
jelentős mértékű forráselvonás szerepel; ezért ragaszkodik hozzá, hogy amennyiben az 
uniós költségvetés általános csökkentését irányozzák elő, az semmiképpen sem 
eredményezheti a KAP költségvetésének további csökkentését; 

11. hangsúlyozza, hogy a regionális modellre való áttérés és a következő többéves időszakban 
a környezetvédelmi szempontok további érvényesítése a KAP-ban komoly hatással lesz a 
mezőgazdasági termelőkre, ezért a teljes KAP-költségvetés további csökkentése még 
tovább fokozná az egyes mezőgazdasági termelőkre nehezedő nyomást;

12. hangsúlyozza, hogy fontos a tagállamok számára bizonyos rugalmasságot biztosítani, 
hogy a KAP két pillére között átcsoportosíthassák a forrásokat (azzal a feltétellel, hogy az 
első pillérből a másodikba történő átcsoportosításkor figyelembe veszik a meglévő 
társfinanszírozási követelményeket) annak érdekében, hogy a vidéki térségekben 
jelentkező kihívásokkal szemben a legmegfelelőbb módon tudjanak fellépni, a KAP 
reformjával kapcsolatos, folyamatban lévő jogalkotási eljárások – különösen a közvetlen 
kifizetésekről szóló jövőbeli rendelet források átcsoportosítására vonatkozó 
rendelkezéseinek – sérelme nélkül;

13. meggyőződése, hogy az Unióban a leginkább rászorulóknak biztosított segítségnyújtás 
programját 2013 után is folytatni kell. 
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