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JAVASLATOK

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

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő országokra gyakorolt csökkenő, de felhalmozódott 
negatív hatásai komoly aggodalmat keltenek; sajnálja, hogy a „KAP jövője 2020-ig” című 
bizottsági közlemény nem említ ilyen hatásokat; kéri, hogy az új KAP fő célkitűzésként 
tartalmazza a fejlődő országoknak a „ne tégy kárt” elvet;

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el az összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől oly módon, hogy egyenlő feltételeket teremt az EU 
és a fejlődő országok mezőgazdasági termékei számára; kéri a Bizottságot, hogy 
finanszírozza az ökológiai és fenntartható termelési gyakorlatok előmozdítására irányuló 
átmeneti rendszereket az ilyen jellegű szétválasztástól érintett növények számára;

3. a KAP fejlődő országokra gyakorolt negatív összhatásainak enyhítése érdekében kéri az 
EU-t, hogy kereskedelmi és fejlesztési politikája révén mozdítsa elő a fenntartható 
termelési gyakorlatokat és az élelmiszer-szuverenitást a fejlődő országokban; úgy véli, 
hogy rendkívül fontos a legkevésbé fejlett országok és a nettó élelmiszer-importőr fejlődő 
országok élelmezésbiztonságának megőrzése, a földfoglalás megszüntetése, a kistermelők 
és az őshonos termelők tulajdonjogainak biztosítása, valamint a vetőmag-monopóliumok 
és a speciális peszticidektől való függés beszüntetése;

4. megjegyzi, hogy az élelmiszer nem csupán árucikknek számít, hanem az élelmiszerhez 
való hozzáférés elsősorban az egyetemes emberi jogok körébe tartozik;

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági termékek árai körül zajló nemzetközi spekuláció elleni 
fellépés keretében az új KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és szabályokat kell 
kidolgoznia a mezőgazdasági alapanyagok származékos kereskedelmének irányítására és 
az átláthatóság növelésére; úgy véli, hogy az EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági aukciós piacok és helyi elosztó rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója az ellátási láncban növelhető;

6. radikális változtatást kér az EU–Mercosur megállapodás tárgyalási szövegében válaszul a 
Bizottság hatásvizsgálatára, amely figyelmeztet az illegális fakitermelés és az illegális 
ipari célú termelés vidéki közösségek és környezet kárára történő széles körű 
elterjedésére, és több ezer vidéki munkahely Európából való eltűnésére, ami akadályozza 
a KAP hatékonyságát.


