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1. A petíció összefoglalása

Az utóbbi években nagymértékben emelkedtek a gabonaárak. A petíció e tekintetben arra 
szólítja fel az Európai Uniót, hogy csökkentse a gabonatermelőknek nyújtott közvetlen 
támogatást, mivel ésszerűtlen lenne fenntartani a sokkal alacsonyabb gabonaárak idején előírt 
támogatási szintet. Ennek megfelelően bizonyos európai mezőgazdasági termelők számára 
teljesen indokolatlan lenne egységes támogatási jogokat biztosítani.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

„A petíció benyújtója szerint a közös agrárpolitika (KAP) közvetlen támogatásainak jelentős 
része a gabonafélék, olajos magvak és fehérjenövények termesztőihez jut.  Figyelembe véve, 
hogy ezek a termények egy ideje magas áron értékesíthetők, a petíció benyújtója úgy véli, 
hogy a gabonafélék, olajos magvak és fehérjenövények termelőinek támogatása már nem 
indokolt. Úgy véli, hogy a KAP közvetlen támogatásának nyújtása ezen termelők részére nem 
felel meg a szerződések bizonyos alapelveinek (mint az igazságosság és a harmadik országok 
iránti szolidaritás) és nem járul hozzá a KAP célkitűzéseinek teljesítéséhez (a piacok 
stabilizálása, az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása, illetve az ellátás megfelelő áron való 
biztosítása a fogyasztók számára), valamint nem felel meg a hatékony és eredményes 
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pénzgazdálkodás elvének sem.

A KAP 2003-as reformja óta az összes közvetlen kifizetés többsége nem termeléshez kötött: a 
gazdálkodók nem egy konkrét termelési típus alapján jutnak kifizetésekhez, hanem 
jogosultságokhoz kapcsolódóan, amelynek alapja a múltban kapott, regionális/országos vagy 
egyedi szintű támogatások összege. 2013-ra a közvetlen kifizetések legalább 93%-a nem 
termeléshez kötött lesz.

A termeléstől elválasztott közvetlen kifizetés stabil alapvető jövedelemtámogatást biztosít a 
termelők számára, biztosítja továbbá, hogy a gazdálkodók reagáljanak a piac jelzéseire, mivel 
bevételük fennmaradó részét a piac határozza meg.

Bizonyos termékek (ahogy a petíció benyújtója is jelezte) magas árai csak a jelenlegi 
gazdasági környezet egyik dimenzióját tükrözik, amelyet emellett nagyobb áringadozások és 
nagyobb költségek (ezáltal csökkenő haszonrés) jellemeznek. A helyzet megerősíti a 
gazdálkodók stabil jövedelemtámogatásának szükségességét, amely a piaci ingadozásoktól
független, stabil bevételt biztosít.

Továbbá a jelenlegi, nem termeléshez kötött közvetlen támogatások a környezetvédelmi 
normák, valamint az állat- és növény-egészségügyi szabványok betartásához kötöttek 
(kölcsönös megfeleltetés). A jelenlegi, termeléstől elválasztott közvetlen kifizetés ezért 
hozzájárul a fenntartható földművelés megőrzéséhez, biztosítva a mezőgazdasági ágazat 
hosszú távú gazdasági életképességét és zökkenőmentes strukturális kiigazítását. A kölcsönös 
megfeleltetéssel együtt alkalmazva a közvetlen kifizetések hozzájárulnak az alapvető 
közjavak fenntartható gazdálkodással történő előállításához.

A WTO mezőgazdasági támogatásokra vonatkozó osztályozása szerint a jelenlegi, 
termeléshez nem kötődő kifizetések a "zöld dobozba" tartoznak, vagyis nem, vagy csak 
minimálisan torzítják a kereskedelmet az Unió és kereskedelmi partnerei között. A 
termeléshez nem kötődő közvetlen kifizetések lehetővé teszik az Unió számára, hogy 
minimális, tartós jövedelemforrást nyújtson a gazdálkodók közösségének, egyúttal a termelés 
magas szintű élelmezésbiztonsági és minőségi szabványok betartásával, biztosítva, hogy ez a 
támogatástípus minimális hatással bírjon a világ többi részére. Ebben az értelemben nincs 
gazdasági bizonyíték, amely alátámasztaná a kapcsolatot a közvetlen kifizetések jelenlegi 
rendszere, illetve a világ jelenlegi élelmiszerellátási igénye között. Másrészt az Európai Unió 
tevékenyen részt vesz a különböző fórumokon – mint pl. a Világélelmezés-biztonsági 
Bizottság és a G8/G20 – a mezőgazdaságról és az élelmezés- és táplálkozásbiztonságról folyó 
politikai megbeszéléseken, a világ jelenlegi élelmiszer-stratégiáihoz való hozzájárulás 
céljával.

A 22014–2020-ra vonatkozó új KAP reformmal összefüggésben az a döntés született, hogy a 
közvetlen kifizetések tagállamok közötti és tagállamokon belüli felosztásának modellje 
finomításra fog kerülni, a múltbeli referenciáktól elmozdulva az átalány felé nemzeti vagy 
regionális szinten, meghagyva a lehetőséget a tagállamok számára, hogy részleges 
konvergenciát valósítsanak meg; A múltbeli referenciáktól való elmozdulás bizonyára fontos 
lépés lesz a közvetlen támogatás méltányosabb és átláthatóbb elosztása felé, amely a múltbeli 
indokoknál objektívabb feltételeken fog alapulni.



CM\1004041HU.doc 3/3 PE519.645v01-00

HU

A Bizottság véleménye szerint a jelenlegi gazdasági viszonyok nem teszik indokolttá a 
közvetlen támogatások megszüntetését bizonyos termelők számára a jelenlegi magas árak 
indokával. A Bizottság úgy véli, hogy a piaci orientáció felé fordulás trendje hatékonyabb és 
célzottabb közvetlen támogatási modellt kíván meg, amely átlátható, méltányos, és 
megkülönböztetéstől mentes feltételeken alapul. A KAP reformjára vonatkozó döntések 
fontos, objektív lépést jelentenek a hatékonyabb, átláthatóbb és méltányosabb közvetlen 
kifizetések felé."


