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RÖVID INDOKOLÁS

A fejlesztési politika perspektívája szempontjából teljesen más KAP-ot lehetne javasolni, 
mint a Bizottság reformjavaslatában levőt. Mindazonáltal számos jól ismert 
következetlenséggel már foglalkoztak az eddigi KAP-reformok során, és ebbe a tendenciába 
illeszkednek a jelenlegi bizottsági javaslatok is. A mezőgazdasági támogatásokat többnyire 
beszüntették, és a piacra vonatkozó intervenciós mechanizmusokat, valamint az export-
visszatérítést jelentősen visszaszorították.

A legutóbbi reformjavaslat egyik legnagyobb újítása a környezetvédelmi szempontok 
kötelező érvényesítése a közvetlen kifizetésekben környezetvédelmi intézkedések uniós szintű 
támogatása által, elsőbbséget biztosítva az éghajlat-változási és környezetvédelmi politikai 
céloknak. Ez nem teremt versenyhelyzetet a fejlődő országok mezőgazdasági termelőivel.
Továbbá a kötelező környezetvédelmi intézkedések hozzájárulnak majd a több fejlődő 
országra is súlyos következményekkel járó éghajlatváltozás fékezéséhez. Az előadó egyetért a 
bizottsági javaslat környezetbarát komponensével, de úgy véli, hogy a közvetlen kifizetéseket 
határozottabb támogató és a párosított kifizetéseket fokozatosan megszüntető, ambiciózusabb 
KAP-reform hatékonyabban járulhatna hozzá a KAP által a világpiacon okozott még fennálló 
torzulások felszámolásához. 

A pozitív tendenciák ellenére azonban még mindig vannak olyan problémák, amelyekkel 
foglalkozni kell a fejlesztési politika szempontjából. A megújított KAP-nak továbbra is 
vannak olyan külső hatásai, amelyeket nem tükröznek eléggé a bizottsági javaslatok. Ezért a 
KAP-rendelkezéseket gondosan meg kell vizsgálni a politikák fejlesztési célú 
koherenciájának (PCD) biztosítására vonatkozó szerződéses kötelezettség (EUMSZ 208. 
cikkének) fényében. 

A KAP-nak nincsenek minden fejlődő országra egyformán vonatkozó hatásai, de kimutatták, 
hogy konkrét esetekben egyes KAP-intézkedések a fejlődő országok importjának 
megugrásához vezethetnek, ami fenyegeti a helyi termelők megélhetését, és aláássa a fejlődő 
országok által a hosszú távú élelmezésbiztonság elősegítése érdekében elfogadott, a 
mezőgazdasági szektort érintő politikákat. Továbbá a PCD-nek a „ne árts” elven túlmenő, 
tágabb értelmezése fényében a „második pillér” némely eleme segíthet szinergiák 
létrehozásában és az európai és a fejlődő világban élő termelők közötti együttműködés 
erősítésében. 

Az előadó ennélfogva a következő vonalak mentén javasol módosításokat:

● A KAP-ot a politikák fejlesztési célú uniós koherenciájának tágabb keretei között kell 
alkalmazni, külső hatásait pedig szigorúan figyelemmel kell kísérni, bevonva ebbe a 
partnerországok kormányait és érdekelt feleit.

● A KAP-nak elő kell segítenie a nemzetközi együttműködést a fejlődő országok és sajátos 
igényeik szempontjából releváns mezőgazdasági kutatás és fejlesztés terén. 
A bizottsági közlemény és az élelmezésbiztonsági politikára vonatkozó tanácsi 
következtetések rávilágítanak annak szükségességére, hogy a közösségi fejlesztési 
csoportokhoz, a gazdálkodók szervezeteihez és a női szervezetekhez hasonló főbb érdekelt 
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csoportokat be kell vonni a szakpolitika kidolgozásába, valamint a mezőgazdaság- és 
vidékfejlesztési kutatási programokba. 

Az előadó tudatában van annak, hogy ezek a változtatások önmagukban nem lesznek 
elegendőek a globális élelmezésbiztonság kérdésének, valamint a fejlődő országok 
mezőgazdasági piacainak fejlődésére vonatkozó aggályok megoldásához. A fejlesztési 
politikák tágabb összefüggésében többet lehetne tenni a fejlődő országokkal kapcsolatos 
tudásmegosztás, valamint a kutatási és fejlesztési együttműködés fokozása érdekében, például 
az európai innovációs partnerséghez és az európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szomszédsági programhoz hasonló programok közötti esetleges szinergiák felderítése révén.

A fejlesztési politikát és a politikai párbeszédet célzott módon kell alkalmazni, hogy a fejlődő 
országok élvezhessék a nemzetközi mezőgazdasági kereskedelem előnyeit, és 
alkalmazhassanak modern piacirányítási eszközöket, ahogyan az Unió teszi. E tekintetben az 
egyik probléma az, hogy az erők az élelmiszerlánc egyes pontjain koncentrálódnak. A fejlődő 
országokban általában a legnagyobb termelők húznak hasznot az exportvezérelt 
mezőgazdaságból.

A PFK számára az alapvető kihívás az, amikor a fejlődő országok és Európa érdekei 
ütköznek. A hosszú távú perspektíva ezen érdekek összehangolása, ami az összes fél számára 
előnyös helyzetet teremt. Az előadó javaslatának célja tehát nem az, hogy aláássa a KAP 
jogos célkitűzéseit, hanem hogy a fejlesztési politika szempontjából szükségesnek ítélt 
esetekben azt finomítsa.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A reformnak biztosítania kell, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 208. cikkével 
összhangban a – többek között az ENSZ 
és egyéb nemzetközi szervezetek égisze 
alatt jóváhagyott – fejlesztési 
együttműködési célkitűzéseket a KAP 
figyelembe vegye. Az e rendeletben hozott 
intézkedések nem veszélyeztethetik a 
fejlődő országok, és elsősorban a 
legkevésbé fejlett országok élelmiszer-
termelési kapacitását és hosszú távú 
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élelmezésbiztonságát, és azoknak hozzá 
kell járulniuk az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítése terén az Unió által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. A 
fenntartható mezőgazdaság előmozdítása 
során az EU-nak a mezőgazdaság-
tudományi és fejlesztési technológiai 
nemzetközi felmérésre (IAASTD) kell 
támaszkodnia.

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikkének értelmében a fejlődő országokra várhatóan kiható összes uniós 
politikának figyelembe kell vennie a fejlesztési célkitűzéseket. A fejlődő országok 
mezőgazdasági fejlődésének elősegítése és a globális élelmezésbiztonság előmozdítása az 
uniós fejlesztési együttműködés legfőbb céljai közé tartozik. A PCD túlmegy a „ne árts” 
elven, és azt sejteti, hogy az uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika esetleges 
szinergikus hatásait is fel kell tárni. Ebben az összefüggésben az IAASTD iránymutatással 
szolgálhat a fenntartható mezőgazdaság az EU-n belül és kívül történő előmozdítása 
tekintetében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A mezőgazdasági tudásnak, 
tudománynak és technológiának hozzá 
kell járulnia a mezőgazdaság 
multifunkcionalitásához, fenn kell 
tartania a mezőgazdaság és az 
élelmiszerrendszerek sokszínűségét, meg 
kell őriznie a természeti erőforrásokat, 
fejlesztenie kell a vidéki megélhetést, 
beleértve a kisméretű gazdaságok 
diverzifikációjának fokozását, és 
minimálisra kell csökkentenie a 
mezőgazdasági tevékenység emberekre és 
környezetre gyakorolt káros hatását;

Indokolás

A biogazdálkodást, az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket, illetve szélesebb értelemben a 
fenntartható gazdálkodási gyakorlatot hagyományosan a KAP vidékfejlesztésnek szentelt II. 
pillére mozdítja elő. Ennek a KAP-reformra vonatkozó bizottsági kezdeményezésnek az 
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értelmében nagy hangsúly kerül az innovációra a II. pillér alkalmazási körében. Mivel eddig 
a mezőgazdasági tudásból, tudományból és technológiából főleg a nagy gazdálkodók 
profitáltak, és az ágazat termelékenységének növelése volt a cél, amely nem kívánt társadalmi 
és környezeti következményekkel járt, érdemes meghatározni, hogy a mezőgazdasági tudást, 
tudományt és technológiát elsősorban a fenntarthatósági célok elérésére kellene irányítani –
amely célokat eddig a legkevésbé szolgálták.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A helyi fejlesztés tekintetében 
alkalmazott LEADER-megközelítés 
éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki 
térségek fejlődésének előmozdítása terén 
azáltal, hogy alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazva teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti 
multiszektorális igényeket. A LEADER-t 
ezért ezután is fenn kell tartani és 
kötelezően bele kell foglalni valamennyi 
vidékfejlesztési programba.

(38) A helyi fejlesztés tekintetében 
alkalmazott LEADER-megközelítés 
éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki 
térségek fejlődésének előmozdítása terén 
azáltal, hogy alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazva teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti 
multiszektorális igényeket. A LEADER-t 
ezért ezután is fenn kell tartani és 
kötelezően bele kell foglalni valamennyi 
vidékfejlesztési programba. Ösztönözni 
kell további szinergiák feltárását a fejlődő 
országok helyi fejlesztési hatóságaival 
együttműködésben, teljes mértékben 
tiszteletben tartva a hagyományos tudást, 
ahogy az a bennszülött népek jogairól 
szóló ENSZ-nyilatkozatban és a biológiai 
sokféleségről szóló ENSZ-egyezményben 
is szerepel, azzal a céllal, hogy 
előmozdítsuk a fenntartható gazdálkodási 
gyakorlatokat, amelyek 
összeegyeztethetőek a környezet, a talaj és 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával.

Indokolás

A hagyományos és helyi tudás és a közösség alapú innováció a felgyűlt gyakorlati tudás és a 
tudásgenerálási kapacitás széles tárházát képezi, amelyre szükség van a fenntarthatósági és 
fejlesztési célok eléréséhez. Következésképpen a szinergiák helyi fejlesztési hatóságokkal 
együttműködésben történő feltárásának meg kell felelnie a biológiai sokféleségről szóló 
ENSZ-egyezményben és a bennszülött népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatban a 
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bennszülött és helyi közösségek hagyományos tudásának és gyakorlatainak védelmét illetően 
megfogalmazott alapelveknek.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
összefüggésében az innovatív projektek 
végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, 
kutatókból, tanácsadókból, 
vállalkozásokból és a mezőgazdasági 
ágazaton belüli innováció által érintett 
egyéb szereplőkből álló operatív 
csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, 
hogy az ilyen projektek eredményei az 
ágazat egészének hasznára váljanak, az 
eredményeket széles körben ismertetni 
kell.

(52) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
összefüggésében az innovatív projektek 
végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, 
kutatókból, tanácsadókból, 
vállalkozásokból és a mezőgazdasági 
ágazaton belüli innováció által érintett 
egyéb szereplőkből álló operatív 
csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, 
hogy az ilyen projektek eredményei az 
ágazat egészének hasznára váljanak, az 
eredményeket széles körben ismertetni 
kell. Ösztönözni kell az együttműködést a 
fejlődő országok hasonló célokat követő 
innovatív hálózataival, különösen 
azokkal, amelyek támogatják a 
decentralizált, részvételen alapuló 
kutatásokat és a legjobb fenntartható 
gazdálkodási gyakorlatokkal kapcsolatos 
ismeretek terjesztését, beleértve a 
kifejezetten a nők számára kialakított 
rendszereket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások mindegyike hozzájárul az 
innovációval, a környezettel, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó 
célkitűzések teljesítéséhez.

A prioritások mindegyike hozzájárul az 
innovációval, a környezettel, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó 
célkitűzések teljesítéséhez, összhangban a 
mezőgazdaság-tudományi és fejlesztési 
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technológiai nemzetközi felmérés 
(IAASTD) következtetéseivel, és adott 
esetben az uniós fejlesztési célokat is 
tükrözi.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A politikák fejlesztési célú koherenciája

A reformnak biztosítania kell, hogy az 
EUMSZ 208. cikkével összhangban a –
többek között az ENSZ és egyéb 
nemzetközi szervezetek égisze alatt 
jóváhagyott – fejlesztési együttműködési
célkitűzéseket a KAP figyelembe vegye. Az 
e rendeletben hozott intézkedések nem 
veszélyeztethetik a fejlődő országok, és 
elsősorban a legkevésbé fejlett országok 
élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú 
távú élelmezésbiztonságát, és azoknak 
hozzá kell járulniuk az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítése terén az Unió által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. A 
fenntartható mezőgazdaság előmozdítása 
során az EU-nak a mezőgazdaság-
tudományi és fejlesztési technológiai 
nemzetközi felmérésre (IAASTD) kell 
támaszkodnia.

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikkének értelmében a fejlődő országokra várhatóan kiható összes uniós 
politikának figyelembe kell vennie a fejlesztési célkitűzéseket. A fejlődő országok 
mezőgazdasági fejlődésének elősegítése és a globális élelmezésbiztonság előmozdítása az 
uniós fejlesztési együttműködés legfőbb céljai közé tartozik. A PCD túlmegy a „ne árts” 
elven, és azt sejteti, hogy az uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika esetleges 
szinergikus hatásait is fel kell tárni. Ebben az összefüggésben az IAASTD iránymutatással 
szolgálhat a fenntartható mezőgazdaság az EU-n belül és kívül történő előmozdítása 
tekintetében.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A helyi fejlesztési programok 
számára kötelezővé kell tenni, hogy 
intézkedéseket kínáljanak a vetésforgó-
rendszerek, a fehérjenövények 
vetésforgóba való bevonása és az évelő 
növények termesztése terén történő 
előrelépés támogatására.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) innováció és együttműködés az uniós 
és a harmadik országbeli hálózatok közötti 
partnerkapcsolatok kialakításán 
keresztül;

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A különböző régiókban vagy 
tagállamokban található szereplők közötti 
együttműködés szintén támogatható.

(7) A különböző régiókban vagy 
tagállamokban, illetve a fejlődő 
országokban található szereplők közötti 
együttműködés szintén támogatható.

Indokolás

A PCD túlmegy a „ne árts” elven, és azt sejteti, hogy a belső uniós politikák és a fejlesztési 
célkitűzések közötti esetleges szinergiákat is fel kell tárni. Az uniós vidékfejlesztési politika 
keretében hozott együttműködési intézkedéseknek támogatniuk kell a nemzetközi 
kezdeményezéseket, és a fejlődő országokat is be kell vonniuk.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) területek közötti vagy transznacionális 
együttműködési projektek;

a) területek közötti vagy transznacionális 
együttműködési projektek, ideértve a
fejlődő országokkal folytatott 
együttműködési projekteket is;

A „területek közötti együttműködés” egy 
adott tagállamon belüli együttműködést 
jelent. A „transznacionális együttműködés” 
több tagállam területei közötti, valamint 
harmadik államok területeivel való 
együttműködést jelent.

A „területek közötti együttműködés” egy 
adott tagállamon belüli együttműködést 
jelent. A „transznacionális együttműködés” 
több tagállam területei közötti, valamint 
harmadik államok területeivel való 
együttműködést jelent.

Indokolás

A PCD túlmegy a „ne árts” elven, és azt sejteti, hogy a belső uniós politikák és a fejlesztési 
célkitűzések közötti esetleges szinergiákat is fel kell tárni. A bizottsági közlemény és az 
élelmezésbiztonsági politikára vonatkozó tanácsi következtetések rávilágítanak annak 
szükségességére, hogy a közösségi fejlesztési csoportokhoz, a gazdálkodók szervezeteihez és a 
női szervezetekhez hasonló főbb érdekelt csoportokat be kell vonni a mezőgazdaság- és 
vidékfejlesztési szakpolitikák készítésébe. Ezt a LEADER-projektek keretében folyó nemzetközi 
csereprogramok révén is támogatni kell.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) transznacionális ikerintézményi 
partnerségi együttműködés a Natura 2000 
területek és a harmadik országokban lévő 
hasonló mezőgazdasági-ökológiai 
igazgatási területek között;
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a mezőgazdasági termelékenységre és 
a fenntarthatóságra vonatkozó kutatási 
eredmények, tudás és technológiák 
megosztásának elősegítése az Unió és a 
fejlődő országok között, külön 
figyelemmel a kisgazdák igényeire.

Indokolás

A PCD túlmegy a „ne árts” elven, és azt sejteti, hogy a belső uniós politikák és a fejlesztési 
célkitűzések közötti esetleges szinergiákat is fel kell tárni. Az élelmezésbiztonságról szóló 
uniós politikai keretről szóló közlemény rávilágít, hogy a civil társadalom és a gazdálkodói 
szervezetek részvétele a politikaformálásban és a kutatási programokban, valamint az uniós 
és a fejlődő országokbeli gazdálkodói szervezetek közötti kapcsolattartás igen hasznos lenne. 
Az EIP hozzájárulhatna a mind az európai, mind a harmadik országbeli gazdálkodók számára 
fontos tapasztalatok és innovatív eszközök megosztáshoz.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) együttműködés az érintett 
hálózatokkal és intézményekkel a fejlődő 
országokban.

Indokolás

Lásd a 61. cikk (1) bekezdésének (új) da) pontjára vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást.
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