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RÖVID INDOKOLÁS

A fejlesztési politika perspektívája szempontjából teljesen más KAP-ot lehetne javasolni, 
mint a Bizottság reformjavaslatában levőt. Azonban számos közismert 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.  Ugyan a részleteket 
talán még módosítani kell, az előadó határozottan támogatja a bizottsági javaslat 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételére vonatkozó elemét. 

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. 
cikke) 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.

● Az exporttámogatásokat fokozatosan teljesen ki kell iktatni.  Mindeközben nem szabad 
export-visszatérítést nyújtani, amennyiben fennáll annak a kockázata, hogy komoly kárt 
okoznak ezzel a fejlődő országok helyi termelőinek. Általánosságban véve az olyan, 
biztonsági háló kialakítására irányuló intézkedések, mint az intervenciós felvásárlás, az 
unión kívüli termelőkre vonatkozó kiigazítási költségek helyettesítéséhez vezethetnek.  
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● Az Unió politikájának és a fehérjenövények importjától való függésének negatív 
környezeti és társadalmi hatásai vannak az exportáló fejlődő országokra nézve.    A 
hüvelyes növények Európán belüli termesztésének ösztönzése szintén mérsékelhetné az 
éghajlatváltozást, és pozitívan járulhatna hozzá a biológiai sokféleséghez és a talaj 
termékenységéhez. 

● Ahogyan azt már 2011-ben javasolta a Fejlesztési Bizottság, a közvetlen kifizetéseket el 
kell választani a termeléstől, „hogy egyenlő feltételeket teremtsenek az EU és a fejlődő 
országok mezőgazdasági termékei számára, és ösztönözzék a tisztességes kereskedelmet 
és a fenntartható növekedést”.

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. Más politikák, 
elsősorban az uniós kereskedelempolitika, de az energia- és az élelmezésbiztonsági politika is 
meghatározó hatással vannak a fejlődő országokra, de ezeket a kihívásokat e javaslat 
keretében nem lehet megoldani. 

Egy másik kérdés, amelyet nem lehet e rendeletekkel összefüggésben vizsgálni, a fejlődő 
országok részére nyitva álló panaszmechanizmusra vonatkozó javaslatot érinti az EUMSZ 
208. cikkében rögzített uniós fejlesztési célkitűzések megsértésének eseteiben. Az előadó 
javasolja, hogy e kihívásra a fejlesztés tágabb összefüggésében kellene válaszolni, például a 
politikák 2012. évi fejlesztési célú koherenciájáról szóló európai parlamenti jelentésben.

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.  Az egyik fejlődő 
országban pozitív hatással járó intézkedések egy másik országban negatív hatásúak lehetnek. 
Ezért törekedett az előadó egy inkább elveken, mint a piacok mikroszintű irányításán alapuló 
megközelítés alkalmazására.

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:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 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 
élelmezésbiztonságát, és azoknak hozzá 
kell járulniuk az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítése terén az Unió által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. 

Or. en

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.  Az uniós mezőgazdasági 
politikának külső, elsősorban a mezőgazdasági termékek kereskedelmét érintő hatásai is 
vannak.  A PFK-elv értelmében a fejlődő országok helyi mezőgazdasági piacaira és 
termelőire gyakorolt esetleges hatásokat figyelemmel kell kísérni, és azokat lehetőség szerint 
meg kell előzni.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
68 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68a) A politikák fejlesztési célú 
koherenciájának elvével összhangban a 
KAP végrehajtását rendszeresen 
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ellenőrizni és értékelni kell a fejlődő 
országok és elsősorban a legkevésbé fejlett 
országok élelmiszer-termelési 
kapacitására és hosszú távú 
élelmezésbiztonságára gyakorolt hatása 
tekintetében. 

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdésnek tükröznie kell a rendszeres hatásvizsgálatról szóló javasolt új 
cikket.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
110 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110a. cikk
A fejlődő országokra gyakorolt hatások 
értékelése
1. Az EUMSZ 208. cikkével összhangban 
a KAP-nak a fejlődő országok élelmiszer-
termelési kapacitására és hosszú távú 
élelmezésbiztonságára gyakorolt hatását 
rendszeres és független értékelésnek kell 
alávetni, különös figyelmet fordítva a 
helyi mezőgazdasági kistermelőkre 
gyakorolt hatásokra. Az értékelésnek az 
EU-val kereskedelmi partnerségben lévő 
fejlődő országok kormányai, gazdálkodói 
szervezetei, civil társadalmi szervezetei és 
más érdekelt felei által benyújtott 
bizonyítékokra is kell támaszkodnia. 
2. A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza a hatásvizsgálat hatályát és 
eljárását, figyelembe véve a vonatkozó 
nemzetközi kezdeményezéseket, különösen 
az élelemhez való jog kérdésével megbízott 
különleges ENSZ-előadó és a FAO 
élelmezésbiztonsággal foglalkozó 
bizottsága kezdeményezését.  E 
végrehajtási aktusokat a 112. cikk (3) 
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bekezdésében hivatkozott 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.
3. A Bizottság éves jelentést küld a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
az értékelés eredményéről, a beérkezett 
bizonyítékokról és az EU politikai 
válaszáról.

Or. en

Indokolás

A különböző KAP-eszközöknek a fejlődő országok mezőgazdasági fejlődésére gyakorolt 
hatása olyan tényezőktől függ, mint világpiaci árak, kereskedelmi rendszerek, termelési 
kapacitások és a partnerországokban hozott politikai döntések. A KAP reformjára irányuló 
javaslatok bizottsági hatásvizsgálatából kiderül, hogy a hatásokat eseti alapon kell értékelni. 
Ezért rendszeres értékelésre van szükség, amely a partnerországokból beérkező bizonyítékok 
átvételére szolgáló mechanizmusokat foglalna magában, és figyelembe venné e terület 
nemzetközi fejleményeit. 


