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RÖVID INDOKOLÁS

A mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések rendkívül fontos részét 
képezik a KAP-nak, valamint jelentős prioritással is bírnak a jelenlegi reformban. A reform új 
közösségi kihívásokkal próbálja meg kiegyensúlyozni a jövedelemtámogatást oly módon, 
hogy a környezetbarátabbá válást segítő szilárd összetevőn keresztül környezetvédelmi 
követelményeket integrál az első pillérbe. A környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem elősegítése révén a továbbiakban is jogosultak maradnak a mezőgazdasági termelők 
a jövedelemtámogatásra, mivel így biztosítható, hogy minden termelő magáénak érezze e 
problémákat. Továbbá ily módon az Unió pénzügyi érdekeit is támogatják. 

Mivel a KAP egyre összetettebbé vált az évek során, ezért a jobb szabályozás és a termelők 
szükségleteire vonatkozó bürokrácia jelentős csökkentése fontos részét képezi a jövőbeni 
KAP-nak. A nemzeti hatóságokat érintő bármilyen indokolatlan vagy túlzott adminisztratív 
terhet és költséget kerülni kell, különösen a tagállamok költségvetési konszolidációja és a 
források szűkössége fényében. Célzott költekezésre van szükség azért, hogy a többfunkciós 
KAP-on keresztül biztosítsuk, hogy az uniós alapok hatékony kezelése a létfontosságú 
közjavak nyújtásának irányába mozdul el.

A bizottsági javaslat célja, hogy átfogó szakpolitikai alternatívákat hozzon létre a 
mezőgazdaságot és a vidéki térségeket érintő jövőbeli kihívások megválaszolására, valamint a 
KAP célkitűzéseinek, azaz a fenntartható élelmiszertermelés, a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás, az éghajlatváltozás elleni fellépés, valamint a kiegyensúlyozott 
területi fejlődés megvalósítása érdekében.

Tehát a Bizottság azt javasolja, hogy a közvetlen kifizetések 30%-át ezentúl kössék a 
környezetvédelemmel kapcsolatos követelményekhez, mivel ezáltal lehet biztosítani, hogy 
minden mezőgazdasági termelő hozzájárul a környezetvédelemmel és éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekhez. Továbbá a Bizottság azt is javasolja, hogy a mezőgazdasági kistermelőknek 
járó támogatás egyszerűsítése érdekében nyújtsanak olyan különleges támogatást részükre, 
amely járulékos támogatás lenne a fiatal mezőgazdasági termelők számára azért, hogy 
ösztönözzék őket a mezőgazdasági ágazatban való bennmaradásra, vagy az ágazatba való 
belépésre. A kedvezőtlen helyzetű térségek fontosságának tudatosítása érdekében egy 
lehetséges kifizetési rendszer létrehozását is javasolta a Bizottság. A nagyobb igazságosságra 
irányuló kérelmekre válaszolva a Bizottság javasolta a nagy összegű közvetlen kifizetésekben 
részesülő gazdaságok maximalizálását, valamint a tagállamok gazdaságainak nyújtott 
közvetlen kifizetések közötti különbség csökkentését.  A kölcsönös megfeleltetéssel 
kapcsolatban a Bizottság bizonyos változásokat vezet be a jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó, valamint a jogszabályokban foglalt gazdálkodási követelmények terén. 

Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a kifizetések nyújtásához kötődő közérdek 
követelményeinek való megfelelést.

E jelentés az Európai Bizottság által a KAP számára a következő többéves pénzügyi keretben 
előirányzott teljes pénzösszegek alapján készült. E javaslat alapvető változtatásai esetén e 
jelentés tartalmát is felül kell vizsgálni.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A KAP számára a 2013. évi 
költségvetésben előirányzott összegeket a 
következő pénzügyi programozási 
időszakban legalább ezzel azonos szinten 
kell tartani. A kibővített Unióban 
megfelelő pénzügyi forrásra lesz szükség 
ahhoz, hogy meg lehessen birkózni az 
élelmezésbiztonsággal, a 
környezetvédelemmel, az 
éghajlatváltozással és a területi 
egyensúllyal kapcsolatos kihívásokkal, 
valamint ahhoz, hogy a KAP 
hozzájárulhasson az EU 2020 stratégia 
sikeréhez;

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
2. cím felső összeghatára

A KAP számára a 2013. évi 
költségvetésben előirányzott összegeket a 
következő pénzügyi programozási 
időszakban legalább ezzel azonos szinten 
kell tartani. A kibővített Unióban 
megfelelő pénzügyi forrásra lesz szükség 
ahhoz, hogy meg lehessen birkózni az 
élelmezésbiztonsággal, a 
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környezetvédelemmel, az 
éghajlatváltozással és a területi 
egyensúllyal kapcsolatos kihívásokkal, 
valamint ahhoz, hogy a KAP 
hozzájárulhasson az EU 2020 stratégia 
sikeréhez.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legutolsó pénzügyi évben a közvetlen 
kifizetések éves összege nem éri el 
mezőgazdasági tevékenységekből 
származó éves teljes bevétele 5 %-át, vagy

törölve

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
olyan mezőgazdasági termelők esetében, 
akik az előző évben 5000 EUR-nál kisebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesültek.

törölve

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 10 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 

(1) 2013. augusztus 1-jét megelőzően a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e 
rendelet II. mellékletében a 2014–2019 
közötti naptári évekre meghatározott éves 
nemzeti felső határok 25 %-áig terjedő 
összeget rendelkezésre bocsátanak a(z) 
[…/…/EU] rendelet [vidékfejlesztésre 
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vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

vonatkozó rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
kiegészítő támogatásként. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel közvetlen támogatás nyújtására.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig 
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják. Az ennek 
megfelelő összeg így már nem használható 
fel a vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

(2) 2013. augusztus 1-jét megelőzően 
Bulgária, Észtország, Finnország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország és az Egyesült 
Királyság dönthet úgy, hogy a 2015–2020 
közötti időszakban a(z) […/…/EU] 
rendelet [vidékfejlesztésre vonatkozó 
rendelet] szerint az EMVA-ból 
finanszírozott vidékfejlesztési programozás 
keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott 
támogatásra elkülönített összeg 5 %-áig 
terjedő részét az e rendelet alapján 
nyújtandó közvetlen kifizetésként 
rendelkezésre bocsátják azzal a feltétellel, 
hogy legalább 20% hozzáférhető marad az 
EMVA keretében. Az ennek megfelelő 
összeg így már nem használható fel a
vidékfejlesztési programozás keretébe 
tartozó támogatási intézkedésekre.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást nemzeti, vagy a 20. cikk 
alkalmazása esetén regionális szinten
alkalmazzák. A regionális szintű 

(2) A tagállamok az e fejezetben említett 
támogatást alkalmazzák minden egyes
jogosultságra.
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alkalmazás esetén a tagállamok minden 
egyes régióban a (3) bekezdés szerinti 
felső határ egy részét alkalmazzák. Az 
említett rész minden egyes régió esetében 
a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megállapított regionális felső határ és a 
19. cikk (1) bekezdése szerint 
meghatározott felső határ hányadosaként 
kerül kiszámításra.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Bármely nemzeti összeget, amelyet 
nem használnak fel e fejezet értelmében, 
az 1698/2005/EK rendelet keretében 
agrár-környezetvédelmi intézkedések 
finanszírozására kell fordítani.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az alaptámogatás e fejezet, valamint 
a 30., 31. és 32. cikk szerinti, a 
rendelkezések megszegése miatti 
csökkentéseiből vagy büntetések 
ugyanezen alapon való kiszabásából eredő 
összegek a szabálysértés tagállamában és 
régiójában maradnak.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) E cikk, valamint a 30., 31. és 32. 
cikkek be nem tartása miatt kiszabott 
bármely csökkentésből vagy büntetésből 
származó összeg a szabálysértés 
elkövetésének tagállamában és régiójában 
marad.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A tagállamok felső határán belüli, az 
e fejezetben említett támogatások 
finanszírozására tervezett felhasználatlan 
előirányzatok a tagállamokban maradnak, 
és azokat a(z) .../20xx/EU [EMVA] 
rendelet keretében tett agrár-
környezetvédelmi és éghajlati 
intézkedésekre kell felhasználni.



AD\915616HU.doc 9/9 PE491.199v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím A KAP keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések

Hivatkozások COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AGRI
25.10.2011

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

BUDG
25.10.2011

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Giovanni La Via
6.2.2012

Az elfogadás dátuma 10.10.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

25
2
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal 
Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas 
Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, 
Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, 
George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, 
Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Maria Da Graça Carvalho, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, 
Catherine Trautmann


