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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. sajnálatosnak tartja, hogy tekintettel a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret által a 2. 
fejezet esetében megállapított felső határra, 2016-ben a gyakorlatban várhatóan a közös 
agrárpolitika (KAP) főbb kiadási területein csökkentésekre kerül sor, beleértve a 
közvetlen kifizetéseket és a piaci intézkedéseket;

2. tudomásul veszi e tekintetben, hogy a 2016-ra vonatkozó költségvetési tervezet a 2. 
fejezet esetében 63,1 milliárd eurós összeget (-0,1% 2015-höz képest, semlegesítve az 
átprogramozás hatását) javasol a kötelezettségvállalásokat illetően, illetve 55,9 milliárd 
eurós összeget (-0,2%) a kifizetéseket illetően;

3. megjegyzi, hogy a 2016-ra vonatkozó költségvetési tervezet 1,2 milliárd eurós 
kerettartalékot hagy a kötelezettségvállalások felső határán belül, és 1,1 milliárd eurós 
kerettartalékot az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) részleges felső határán 
belül; ragaszkodik hozzá, hogy a kerettartalék a 2. fejezeten belül maradjon a 
mezőgazdasági ágazaton belüli esetleges válságok megoldása céljából; várakozással tekint 
a Bizottság 2015. októberre várható módosító indítványa elé, amely az EMGA 
finanszírozására vonatkozó naprakész információkon fog alapulni;

4. hangsúlyozza, hogy a 2016-ra vonatkozó költségvetési tervezet az 1307/2013/EU rendelet 
által bevezetett közvetlen kifizetések végrehajtásának első teljes éve; ezzel 
összefüggésben tudomásul veszi az EMGA költségvetésének 1,4%-os csökkenését a 
kötelezettségvállalások és az előirányzatok terén, ami a KAP két pillére közötti 
átcsoportosításoknak tudható be;

5. megállapítja, hogy a 2016-ra vonatkozó költségvetési tervezet szerint az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás a 
kötelezettségvállalások terén 2,8%-kal, a kifizetések terén pedig 6,3%-kal nőne;
hangsúlyozza azonban, hogy a növekedés logikus következménye a 2014–2020-as 
időszakba tartozó új programok kései programozásának és a 2007–2013-as időszakba 
tartozó programok lezárásának;

6. üdvözli a kifizetetlen kötelezettségvállalások szintjének ellenőrzés alá vonását célzó 
intézkedéseket, és úgy véli, ezek nélkülözhetetlen előfeltételei a 2014–2020-as 
programozási időszak sikeres megkezdésének; ezért sürgősen felkéri a Tanácsot és a 
tagállamokat, hogy mindent tegyenek meg a függőben lévő kifizetési igények fedezése 
érdekében;

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági piaci intervenciókra vonatkozó költségvetés 
csökkentését 2015-höz képest; nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy az EU-ból 
származó egyes mezőgazdasági termékek importjára vonatkozó orosz embargóhoz 
kapcsolódó sürgősségi intézkedések csak 2015-re korlátozódnának, hiszen Oroszország 
kifejezte, hogy 2016 elejéig ki szándékozik terjeszteni az importtilalmat; aggodalmának 
ad hangot amiatt, hogy ennek következtében 2016-ban további piaci intervenciókra lesz 
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szükség az embargó által sújtott uniós mezőgazdasági termelők támogatás érdekében;

8. ragaszkodik hozzá, hogy forrásokat kell biztosítani a mezőgazdasági termelők által a piaci 
vagy egészségügyi és növény-egészségügyi válságok, például a Xylella fastidiosa miatt 
elszenvedett veszteségek kompenzálására, és ismételten kijelenti, hogy a 2. fejezetben 
rendelkezésre álló kerettartalékot e célra kell felhasználni;

9. sajnálatosnak tartja azt a javaslatot, amely szerint a 2016-ra vonatkozó költségvetési 
tervezet az iskolatejprogram esetében 2 millió euróval 75 millió euróra csökkentené a 
2015-ös 77 millió eurós előirányzatot; emlékeztet rá, hogy e program költségvetésének évi 
20 millió eurós növelését szorgalmazta; üdvözli az iskolagyümölcs-program kis mértékű 
növelését 150 millió euróra; hangsúlyozza, hogy mindkét program hasznosnak és 
hatékonynak bizonyult a tagállamokban, és kiemeli fontosságukat a jelenlegi válság 
fényében, valamint arra való tekintettel, hogy milyen szintet ér el az Unióban a 
gyermekkori hiányos táplálkozás;

10. ragaszkodik hozzá, hogy a kiegészítő illetékből és bármely más 2014-2015-ös 
mezőgazdasági eredetű címzett bevételből származó uniós költségvetési bevételek 
maradjanak a 2. fejezetben;

11. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak róla, hogy a 2016-os 
költségvetésben a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék céljára elkülönített, később 
el nem költött teljes összeg maradjon a 2. fejezetben a következési költségvetési évben a 
mezőgazdasági termelőknek szánt közvetlen kifizetések céljára, az 1306/2013/EU 
rendeletnek megfelelően;

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelő időben kövessék figyelemmel a 
mezőgazdasági termékek jelentős áringadozásait, amelyek negatívan hatnak a 
mezőgazdasági termelők jövedelmeire, és szükség esetén tegyenek gyors és hatékony 
válaszlépéseket;

13. üdvözli a méhészet támogatására elkülönített források szintjét, mivel a Parlament 
következetesen prioritásnak tekintette a méhészetet a mezőgazdaság jövője és a 
biodiverzitás megőrzése szempontjából;

14. hangsúlyozza az európai mezőgazdaság versenyképességének és fenntarthatóságának 
növelésére irányuló célkitűzéseket, és kéri, hogy bocsássanak rendelkezésre forrásokat e 
célkitűzések teljesítéséhez.


