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RÖVID INDOKOLÁS

A fejlesztési politika perspektívája szempontjából teljesen más KAP-ot lehetne javasolni, 
mint a Bizottság reformjavaslatában levőt. 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.  

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. 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. 
cikk) 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 meg kell szüntetni.  Mindeközben nem 
szabad export-visszatérítést nyújtani, amennyiben fennáll annak a kockázata, hogy 
komoly kárt okoznak ezzel a fejlődő országok helyi termelőinek. Általánosságban véve az 
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olyan, biztonsági háló kialakítására irányuló intézkedések, mint az intervenciós 
felvásárlás, az unión kívüli termelőkre vonatkozó kiigazítási költségek helyettesítéséhez 
vezethetnek.  

● 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.  A gazdasági partnerségi megállapodásokban például 
lehetővé kellene tenni és ösztönözni kellene azt, hogy a net élelmiszerimportáló országok 
újraépíthessék és megerősíthessék mezőgazdasági ágazatukat. 

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:
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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

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 

(26) Az új KAP célkitűzéseinek egyike az, 
hogy a közvetlen kifizetések kötelező
„kizöldítése" révén javuljon a 
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környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az 
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek. Az említett 
gyakorlatok kötelező jellegét indokolt 
azokra a mezőgazdasági termelőkre is 
alkalmazni, akik mezőgazdasági üzeme 
részben vagy teljesen a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint 
a vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, 
további kötelezettségek teljesítése nélkül 

környezetvédelmi teljesítmény, amely EU-
szerte elő fogja segíteni az éghajlat és a 
környezet szempontjából előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatokat. Ebből a 
célból kívánatos, hogy a tagállamok a 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti 
felső határuk egy részét az
alaptámogatáson felüli, a mezőgazdasági 
termelők által követendő, elsősorban az 
éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel egyaránt kapcsolatos 
szakpolitikai célok megvalósítására 
irányuló kötelező gyakorlatok 
támogatására irányuló éves kifizetés 
nyújtására fordítsák. A szóban forgó 
gyakorlatokat célszerű olyan egyszerű, 
általános, szerződésen kívüli, éves 
tevékenységek formájában meghatározni, 
amelyek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetésen és kapcsolódnak a 
mezőgazdasághoz; ilyen például a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó gyepterületek fenntartása vagy az 
ökológiai jelentőségű területek, ideértve az 
éghajlatra és a környezetre pozitív hatást 
kifejtő hüvelyesek termesztését. Az 
említett gyakorlatok kötelező jellegét 
indokolt azokra a mezőgazdasági 
termelőkre is alkalmazni, akik 
mezőgazdasági üzeme részben vagy 
teljesen a természetes élőhelyek, valamint 
a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó Natura 2000 területen található, 
azon gyakorlatok tekintetében, amelyek 
összeegyeztethetőek az említett irányelvek 
célkitűzéseivel. Tekintettel az ökológiai 
termelési rendszerekből származó elismert 
környezetvédelmi előnyökre, célszerű 
biztosítani, hogy azok a mezőgazdasági 
termelők, akik megfelelnek az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. 
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részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

június 28-i 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott feltételeknek,
további kötelezettségek teljesítése nélkül 
részesülhessenek a „kizöldített” 
kifizetésekből. Célszerű rendelkezni arról, 
hogy a „kizöldítési” követelményeknek a 
figyelmen kívül hagyása a(z) …/…/EU 
rendelet [horizontális rendelet] 65. cikke 
alapján szankciót von maga után.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok számára indokolt 
lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 

(33) A tagállamok számára 2017-ig
indokolt lehetővé tenni, hogy a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső 
határuk egy részét arra fordítsák, hogy 
pontosan meghatározott esetekben egyes 
ágazatokban termeléstől függő támogatást 
nyújtsanak. A termeléstől függő 
támogatásokra felhasználható forrásokat 
indokolt megfelelő szintre korlátozni, 
ugyanakkor lehetővé tenni e támogatás 
nyújtását azokban a tagállamokban, illetve 
meghatározott, sajátos helyzetű régióikban, 
ahol meghatározott gazdálkodási típusok 
vagy mezőgazdasági ágazatok gazdasági, 
környezetvédelmi és/vagy társadalmi 
szempontból kiemelt fontosságúak. Meg 
kell engedni a tagállamok számára, hogy a 
nemzeti felső határuk legfeljebb 5 %-át, 
illetve 10 %-át abban az esetben, ha a 
termeléstől függő támogatás szintje a 
2010–2013 közötti időszakra eső legalább 
egy évben meghaladja az 5 %-ot, e 
támogatásra használják fel. Megfelelően 
indokolt olyan esetekben azonban, amikor 
egy adott régióban kimutathatóak bizonyos 
érzékeny természetű igények, a 
tagállamoknak – a Bizottság jóváhagyása 
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mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel.
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

mellett – lehetővé kell tenni, hogy nemzeti 
felső határuk több, mint 10 %-át 
felhasználják. Termeléstől függő 
támogatást csak az említett régiókban 
meglévő termelési szint fenntartásának 
ösztönzéséhez szükséges mértékben 
indokolt nyújtani. Fontos, hogy e 
támogatásban azok a mezőgazdasági 
termelők is részesülhessenek, akik 2013. 
december 31-én az 1782/2003/EK rendelet 
és a 73/2009/EK rendelet alapján 
különleges támogatási jogosultsággal 
rendelkeznek és a támogatási 
jogosultságok aktiválásához nem 
rendelkeznek támogatható hektárterülettel.
A tagállam által megállapított éves nemzeti 
felső határ 10 %-át meghaladó, termeléstől 
függő önkéntes támogatás jóváhagyása 
tekintetében a Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendelet 
alkalmazása nélkül végrehajtási aktusokat 
fogadhasson el.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdést a párosított támogatásról szóló rendelkezéseket illető módosítási 
javaslatokhoz kell igazítani.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A politikák fejlesztési célú koherenciája

Az EUMSZ 208. cikkével összhangban a –
többek között az ENSZ és egyéb 
nemzetközi szervezetek égisze alatt 
jóváhagyott – fejlesztési együttműködési 
célkitűzéseket e rendelet végrehajtásakor 
figyelembe kell venni. Az e rendeletben 
hozott intézkedések nem veszélyeztethetik 
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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 5

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő [hetedik] 
napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő [hetedik] 
napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

A 14. cikket, a 20. cikk (5) bekezdését, a 
22. cikk (6) bekezdését, a 35. cikk (1) 
bekezdését, a 37. cikk (1) bekezdését és a 
39. cikket azonban e rendelet 
hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

A 14. cikket, a 20. cikk (5) bekezdését, a 
22. cikk (6) bekezdését, a 35. cikk (1) 
bekezdését, a 37. cikk (1) bekezdését és a 
39. cikket azonban e rendelet 
hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

A 38–41. cikket 2017. december 31-ig kell 
alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Or. en
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Indokolás

A párosított támogatásra vonatkozó rendelkezéseket 2017-ig fokozatosan ki kell iktatni. Ez 
tovább fogja enyhíteni a KAP kereskedelemtorzító, a fejlődő országok mezőgazdasági 
fejlődését hátrányosan érintő hatását.


