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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. fontosnak tekinti az új közös agrárpolitikáról (KAP) szóló, jelenleg folyó vitát, mivel a 
mezőgazdaság stratégiai ágazat az Európai Unióban; 

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 EU nagy értéket képviselő 
tájainak formálásában és e tájak sokféleségének és minőségének javításában; 
hangsúlyozza, hogy a KAP döntő szerepet játszik továbbá az Unióban a földek 
művelésből való kivonása, a vidék elnéptelenedése és a vidéki népesség idősödése elleni 
küzdelemben a vidéki közösségeknek juttatott finanszírozás által;

3. leszögezi, hogy ez a KAP első olyan reformja, amelyre a 27 tagú Unióban kerül sor, és 
fontos figyelembe venni a mezőgazdasági termelésnek az európai országokban és 
területeken folytatott sokféle típusát, emellett azonban ki kell védeni bármiféle arra 
irányuló kísértetet, hogy a közös politika újból tagállami kézbe kerüljön; 

4. tudomásul veszi, hogy a KAP részesedése a teljes uniós költségvetésből folyamatosan 
csökkent és csökkenni fog, az 1985. évi 75%-ról 2013-ig 39,3%-ra, ez az összeg pedig az 
Unió teljes GDP-jének kevesebb mint 0,45%-át teszi ki, annak ellenére, hogy e 
szakpolitika 500 millió európai polgár élelmiszer-ellátásának biztonságát hivatott javítani, 
13,6 millió munkahelyet biztosít, és közvetlenül gondoskodik az Európai Unió teljes 
területe 47%-ának védelméről és gondozásáról;

5. úgy véli, hogy tekintettel az agrárpolitika által teljesítendő célkitűzések széles körére és a 
valódi hozzáadott érték biztosításának szükségességére, a költségvetés uniós 
agrárpolitikára előirányzott részét 2013 után is legalább szinten kell tartani;

6. 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, és hogy nagyfokú rugalmasságra van szükség azok miatt 
a váratlan kihívások miatt, amelyekkel a KAP-nak a jövőben minden bizonnyal szembe 
kell majd néznie;

7. 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;

8. felhív a többéves pénzügyi keret és a jelenlegi költségvetési szerkezet fenntartására annak 
érdekében, hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés egyetlen költségvetési fejezetben 
szerepeljen. 


