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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a mezőgazdaság (túlzott mértékű) támogatása következtében az 
afrikai és ázsiai piacokon olcsóbbak az Európából származó termékek, mint a helyben 
termesztettek. Az európai piacon pedig más országok mezőgazdasági termékei képtelenek 
felvenni a versenyt. Emellett a petíció benyújtója szerint egyfajta újragyarmatosítás megy 
végbe a harmadik világban azon nyugati vállalatok részéről, amelyek nagy kiterjedésű 
mezőgazdasági területeket lízingelnek vagy vásárolnak meg. A petíció benyújtója úgy véli, a 
helyzet javulna, ha a mezőgazdasági támogatások csökkennének. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A Bizottság szerint nem felel meg a valóságnak a petíció benyújtójának azon állítása, amely 
szerint az uniós támogatások miatt alacsonyak a helyi mezőgazdasági termékek árai a fejlődő 
országokban.

Az elmúlt 20 évben a közös agrárpolitika jelentős változásokon ment keresztül, amelyek 
eredményeként fokozatosan átalakult e politika mezőgazdasági termelők termelési döntéseire 
gyakorolt hatása, fokozott piacorientáltság felé terelve az uniós mezőgazdaságot. A közös 
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agrárpolitika jelentősen átalakult, hiszen ártámogatási politikából jövedelemtámogatási 
politikává vált, amelynek keretében kizárólag annak érdekében folyamodnak piaci eszközök 
alkalmazásához, hogy piaci védőhálót nyújtsanak a válsághelyzetekben. Ennek 
eredményeként az Unió a globális piacokon a legtöbb mezőgazdasági termék tekintetében a 
kialakult árakat követi, a közvetlen jövedelemtámogatás 94%-át pedig elválasztották a 
termeléstől. 

Három éve jelentősen csökkentették az export-visszatérítéseket, 2013 júliusa óta pedig 
valamennyi nyersanyag tekintetében nullában állapították meg azokat. Ezenfelül az új 
agrárpolitika keretében csak kivételes piaci körülmények esetén alkalmaznak export-
visszatérítéseket.

A megreformált közös agrárpolitika eszközei elhanyagolható hatást gyakorolnak a világpiaci 
árakra és a fejlődő országok piacaira. Ezt jól illusztrálja a közös agrárpolitika 
reformjavaslataihoz kapcsolódó közelmúltbeli hatásvizsgálat, valamint a politikák fejlesztési 
célú koherenciájáról szóló legfrissebb, 2013. évi uniós jelentés.

A mezőgazdaság fejlesztése kapcsán egyre fontosabbá válnak a földpolitikai kérdések. Az 
élelmezésbiztonságot és a vidékfejlesztést célzó uniós fejlesztési együttműködés prioritásai 
közé tartozik, hogy támogatást nyújtson az országok számára átfogó földhasználati 
rendszereik kialakításához és végrehajtásához, javítsa a földhöz jutást, valamint védelmet 
nyújtson a lakosság számára a visszaélésszerű és átláthatatlan földügyletekkel szemben. A 
Világélelmezés-biztonsági Bizottság által 2012 májusában elfogadott, a felelős földterület-, 
halászati és erdőgazdálkodásra vonatkozó önkéntes iránymutatások a földhasználati jogok 
tiszteletben tartására és az ügyletekre irányadó elveket állapítanak meg. Az érintett 
kormányokkal és régiókkal folytatott párbeszéden keresztül az Unió azon dolgozik, hogy 
ösztönözze ezen iránymutatások valamennyi uniós támogatási programban való végrehajtását 
és betartását. Ezenfelül a Bizottság határozottan támogatja a Világélelmezés-
biztonsági Bizottságon belüli, a felelős mezőgazdasági befektetésekre vonatkozó elveket 
tartalmazó önkéntes keret kialakítására irányuló jelenlegi folyamatot. E nemzetközileg 
elfogadott elveket tartalmazó keretre annak érdekében van szükség, hogy az emberi jogokat, a 
megélhetési eszközöket és az erőforrásokat tiszteletben tartó mezőgazdasági befektetések felé 
tereljék a befektetőket, a fogadó országokat és a közvetítőket. E keretnek magában kell 
foglalnia továbbá a nagyléptékű földfelvásárlások ellenőrzését. Különböző eszközei révén az 
Unió támogatja a felelős mezőgazdasági befektetéseket, amelyeket számos – különösen 
afrikai – fejlődő országban növelni kell. Továbbra is jelentős a hiányzó mezőgazdasági 
befektetések mértéke – a FAO becslései szerint ez 2009-es árakon számítva 83 milliárd USA-
dollárt tesz ki1.

Összegzés

A fenti észrevételek alapján a Bizottság szerint nincs szükség a jelenlegi politikai keretet 
meghaladó különleges intézkedésre.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf.
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