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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 
szemben, 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-rendeleteket 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. 

● Az Unió politikája és a fehérjenövények importjától való függése negatív környezeti és 
társadalmi hatással bír az exportáló fejlődő országokra.  A hüvelyes növények Európán 
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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”.

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 azt az Unió teszi. Az előadó 
tisztában van vele, hogy egyes kihívásokra egyszerűen nem lehet megoldást találni ennek a 
szabályozásnak a keretében: például az unió és az AKCS-országok közötti, valamint az 
AKCS-országokon belüli szállítói láncok kérdésére. Mivel a fejlődő országok termelési 
rendszerei hasonlóvá váltak az uniós rendszerhez, szoros összefonódás alakult ki közöttük, és 
az uniós szállítói láncok erősítésére vonatkozó bármilyen törekvés meghiúsul, ha nem veszik 
eléggé figyelembe ezt az összekapcsolódást, és csak a belső uniós szállítói láncokat fejlesztik. 
Például ösztönözni kell a modern piacirányítási eszközök – azaz a nagyobb átláthatóság, a 
kapacitásépítés, a szabványokra vonatkozó információk kellő időben történő cseréje, a 
műszaki előírások vagy a szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó segítségnyújtás 
– használatát a fejlődő és különösen a legkevésbé fejlett (LCD-) országokban.  

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
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 
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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
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek behozatali 
vámokat és export-visszatérítéseket kell 
magában foglalnia, valamint – elvben –
stabilizálnia kell az uniós piacot. A 
kereskedelmi rendszernek a többoldalú 
kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i 
Fordulója keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek behozatali 
vámokat és korlátozott ideig továbbra is 
export-visszatérítéseket kell magában 
foglalnia, valamint – elvben – stabilizálnia 
kell az uniós piacot. A kereskedelmi 
rendszernek a többoldalú kereskedelmi 
tárgyalások Uruguayi Fordulója keretében, 
valamint kétoldalú megállapodásokban 
elfogadott kötelezettségvállalásokon kell 
alapulnia, és figyelembe kell vennie az 
Unió fejlesztési célkitűzéseit, valamint a 
fejlődő országokkal szembeni 
kötelezettségvállalásait.

Or. en
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Indokolás

A preambulumbekezdésnek tükröznie kell az export-visszatérítésekre vonatkozó 
rendelkezéseket illetően javasolt módosításokat.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes termékek 
nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia.

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes termékek 
nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia, 
és nem veszélyeztetheti a fejlődő országok 
élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú 
távú élelmezésbiztonságát. Az export-
visszatérítéseket 2017-ig fokozatosan ki 
kell iktatni. 

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdésnek tükröznie kell az export-visszatérítésekre vonatkozó 
rendelkezéseket illetően javasolt módosításokat.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
109a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(109a) A politikák fejlesztési célú 
koherenciájának biztosításához a 
Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 
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arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
fejlődő országokba irányuló kivitellel 
kapcsolatos export-visszatérítések 
nyújtására vonatkozó feltételek és 
eljárások tekintetében.

Or. en

Indokolás

Lásd a (107) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a 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 
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 
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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 6

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános rendelkezések Általános rendelkezések
Az Unió és bizonyos harmadik országok 
közötti kereskedelem sajátosságainak, 
valamint egyes mezőgazdasági termékek 
sajátos jellegének figyelembevétele 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek 
meghatározására vonatkozóan, amelyek 
teljesülése esetén az importált termékek az 
uniós forgalmazási előírásoknak 
megfelelőnek minősülnek, és amelyek 
lehetővé teszik az 58. cikkben foglaltaktól 
való eltérést, továbbá a forgalmazási 
előírásoknak az Unióból exportált 
termékekre történő alkalmazására 
vonatkozó szabályok megállapítására 
vonatkozóan.

Az Unió és bizonyos harmadik országok 
közötti kereskedelem sajátosságainak, 
valamint egyes mezőgazdasági termékek 
sajátos jellegének figyelembevétele 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek 
meghatározására vonatkozóan, amelyek 
teljesülése esetén az importált termékek az 
uniós forgalmazási előírásoknak 
megfelelőnek minősülnek, és amelyek 
lehetővé teszik az 58. cikkben foglaltaktól 
való eltérést, továbbá a forgalmazási 
előírásoknak az Unióból exportált 
termékekre történő alkalmazására 
vonatkozó szabályok megállapítására 
vonatkozóan. Összhangban az Unió 
fejlesztési célkitűzéseivel és nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival különös 
figyelmet kell fordítani a fejlődő országok 
kivitele útjában álló szükségtelen 
akadályok elhárítására és arra, hogy kellő 
időben értesítsék ezeket az országokat a 
kiemelten fontos változásokról.

Or. en

Indokolás

A cikknek jobban kell tükröznie az Uniónak a kereskedelem technikai akadályairól szóló 
megállapodás (TBT-megállapodás) keretében vállalt különleges kötelezettségeit, amely 
megállapodás kimondja, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a műszaki 
előírások, a szabványok és a megfelelőségértékelési eljárások ne képezzék a fejlődő 
országokból származó export szükségtelen akadályait.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
117 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános rendelkezések Általános rendelkezések
1. Azon esetek sérelme nélkül, amikor e 
rendeletnek megfelelően behozatali vagy 
kiviteli engedélyre van szükség, egy vagy 
több mezőgazdasági terméknek az Unióban 
való szabad forgalomba bocsátás céljából 
történő behozatala vagy az Unióból való 
kivitele engedély bemutatásához köthető, 
amennyiben az érintett piacok irányítása, 
és különösen a szóban forgó termékek 
kereskedelmének felügyelete céljából az 
engedélyek szükségesnek tűnnek.

1. Azon esetek sérelme nélkül, amikor e 
rendeletnek megfelelően behozatali vagy 
kiviteli engedélyre van szükség, egy vagy 
több mezőgazdasági terméknek az Unióban 
való szabad forgalomba bocsátás céljából 
történő behozatala vagy az Unióból való 
kivitele engedély bemutatásához köthető, 
amennyiben az érintett piacok irányítása és 
szükség szerint a fejlődő országokkal 
folytatott kereskedelem felügyelete és az 
Unió fejlesztési célkitűzéseivel való 
összhang biztosítása céljából az 
engedélyek szükségesnek tűnnek.

Or. en

Indokolás

A kiviteli engedélyeket eszközként lehetne használni az érzékeny termékek fejlődő országokkal 
folytatott kereskedelmének ellenőrzésére és esetleg szabályozására a fejlődő országokban 
most kibontakozó mezőgazdasági ágazatok káros hatásoktól való megóvása érdekében. El kell 
kerülni a kivitelre vonatkozó egyoldalú korlátozásokat az érintett partnerország kormányával 
való szoros együttműködés révén.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
136 bekezdés – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A politikák fejlesztési célú 
koherenciájának biztosítása érdekében 
nem szabad export-visszatérítést nyújtani 
a fejlődő országokba irányuló kivitelre 
vonatkozóan, amennyiben fennáll annak 
a kockázata, hogy a szóban forgó termék 
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exportja árthat a helyi termelőknek. A 
Bizottságnak jogában kell, hogy álljon, 
hogy e rendelet 160. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el a fejlődő 
országokba irányuló kivitellel kapcsolatos 
export-visszatérítések nyújtására 
vonatkozó feltételek és eljárások 
meghatározása érdekében.

Or. en

Indokolás

Egy olyan átmeneti időszak során, amikor még lehet élni az export-visszatérítésekkel, a 
Bizottságnak meg kell határoznia a fejlődő országokba, különösen pedig az LCD-országokba 
irányuló kivitellel kapcsolatos export-visszatérítések nyújtására vonatkozó feltételeket és 
eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a kivitelek megfelelnek az Unió fejlesztési 
célkitűzéseinek. Különösen azokban az esetekben kell kerülni mindenféle export-visszatérítést, 
amikor a kivitel árthat a fejlődő országokbeli helyi termelőknek.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
165 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 133–141. cikket 2017. december 31-
ig kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az export-visszatérítés nyilvánvalóan kereskedelmet torzító eszköz. Annak ellenére, hogy az 
Unió jelentős megszorításokkal használta az utóbbi években ezt az eszközt, annak lehetséges 
használata továbbra is kockázatot jelent a fejlődő országok kiszolgáltatott helyzetű termelőire 
nézve. A KAP-rendeletnek egyértelmű határidőt kell megállapítania e politikai eszköz teljes 
kiiktatására.


