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Az A7-0029/2014. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe lépı 

alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 157. cikkének (4) 

bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a mezıgazdasági kisüzemek jövıjérıl 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a 2011. május 3-i, „Életbiztosításunk, természeti tıkénk: a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendı uniós stratégia” címő bizottsági 
közleményre (COM(2011)0244), 

– tekintettel a „Tisztességes jövedelem a gazdáknak: hatékonyabban mőködı élelmiszer-
ellátási lánc Európában” címő, 2010. szeptember 7-i állásfoglalására, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére, 

– tekintettel a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7–0029/2014), 

A. mivel Európában a mezıgazdasági kisüzemeknek helyt kell állniuk az állandó 
demográfiai nyomással, valamint a kereskedelmi és technológiai nyomással szemben, 
ami a mezıgazdaság jelentıségének lassú visszaszorulásához és a falvak népességének 
csökkenéséhez vezet az elsısorban ilyen üzemekkel rendelkezı vidéki térségekben, 
valamint azt eredményezi, hogy tömegesen hagyják el a kismérető állattenyésztı 
gazdaságokat, és megszüntetik bizonyos területspecifikus termények termesztését; 

B. mivel az egyes tagállamokban eltérı a mezıgazdasági kisüzemek száma; 

C. mivel a kisüzemi mezıgazdasági termelés alternatívát jelent a jelentıs mértékő 
erıforrás, energia és víz felhasználásával járó, a környezetet károsító és a munkahelyek 
megszőnését eredményezı intenzív mezıgazdasági termeléssel szemben; 

D. mivel az ár kialakítása során figyelembe kell venni a termelési költségeket és a helyi 
sajátosságokat; 

E. D. mivel a mezıgazdasági kisüzemek problémái átfogóbb megközelítést igényelnek, 
míg a vidéki térségekben a nem mezıgazdasági munkahelyek létrehozása és a 
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közszolgáltatások biztosítása kulcsszerepet játszik e térségek fejlıdésében, valamint a 
mezıgazdasági kisüzemek jövıjében; 

F. mivel a KAP keretében a mezıgazdasági kisüzemekkel szembeni bánásmód nem 
igazságos, ami többek között arra vezethetı vissza, hogy annak szerkezete 
túlnyomórészt a területen és a történelmi termelésen alapul, és nem a foglalkoztatás és a 
jövedelmi szint szempontjain, továbbá arra, hogy a tagállamok a második pilléren belül 
minimumkövetelményeket állapítanak meg a támogathatóságra, valamint hogy a 
tagállamok nem olyan végrehajtási rendelkezéseket vezetnek be, amelyek figyelembe 
veszik a mezıgazdasági kisüzemek szükségleteit, az egyre intenzívebb termeléssel a 
versenyképesség céljához ragaszkodnak, valamint hogy lehetıség van arra, hogy a 
közösségi támogatásokat ne modulálják és ne szabjanak meg felsı határokat, és a 
mezıgazdasági kistermelık megtakarított összegeit újra elosszák; 

G. mivel a termeléstıl elválasztott támogatások odaítélése csak a mezıgazdasági 
nagyüzemeknek kedvez, számos esetben kizárva a kistermelıket e támogatásokból; 

H. mivel a kisüzemek számára nehézséget okoz, hogy pénzügyi támogatáshoz jussanak, 
mivel rossz a hitelképességük, vagy egyáltalán nem hitelképesek;  

I. mivel a piaci árak ingadoznak, amit sokszor még tovább súlyosbít, hogy az árakat a 
termelık gyenge helyzetét kihasználva a nagykereskedık diktálják; 

J. mivel a mezıgazdasági üzemek szétszóródottságuk miatt sokkal rosszabb tárgyalási 
helyzetben vannak az élelmiszerláncban, mint más piaci szereplık, ami különösen a 
mezıgazdasági kisüzemek számára érezhetı; 

K. mivel a mezıgazdasági kisüzemek sajátos szerepet játszanak a nemzeti termelésben, a 
gazdaság megerısítésében, valamint a hegyvidéki térségek, hátrányos helyzető térségek 
és a legkülsı régiók életképességének fenntartásában; 

L. mivel a mezıgazdaság elsıdleges feladata az élelmiszer-termelés, és mivel az országok, 
termelık és üzemek között a jövedelemtámogatások elosztása terén jelentıs 
egyenlıtlenségek állnak fenn, és mivel a termelési rendszerek tönkretétele közvetlen 
káros hatást gyakorol több tagállamra, jelentısen növelve némely tagállam élelmiszer-
függıségét, és aláásva élelmiszer-önrendelkezésüket; 

M. mivel a mezıgazdasági kisüzemek nem csupán termelı feladatot látnak el, hanem 
fontos funkciókat töltenek be a közjavak elıállításával összefüggésben is; mivel ez a 
szerep a természettel és a vidéki környezettel kapcsolatos funkciókat, valamint szociális 
és kulturális funkciókat is magában foglal; 

N. mivel a mezıgazdasági kisüzemek és a családi gazdaságok lényeges szerepet játszanak 
annak a szükséges feladatnak az ellátásában, hogy megfékezzék és visszafordítsák a 
biológiai sokféleség csökkenését, mivel az emberek és az állatok élelmezése a biológiai 
sokféleség függvénye; 

O. mivel a hátrányos helyzető térségek fogalmának kizárólag fizikai tényezık alapján 
történı módosítása szőklátókörő és igazságtalanságokat eredményezı megközelítésen 
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alapul; 

P. mivel a piacszabályozási eszközök leépítése jelentısen fokozta a mezıgazdasági 
kisüzemek problémáit, különösen a jövedelmek és a termelıi árak szintjén; 

Q. mivel a megélhetésüket a mezıgazdasági kisüzemekben elıteremtı családok jövedelmi 
szintje és életszínvonala sokkal alacsonyabb, mint a nagygazdálkodóké, részben azért is, 
mert a nagy forgalmazói láncok miatt sok helyi piacot megszüntettek; 

R. mivel minden mezıgazdasági termelınek tisztességes, elsısorban termékei 
értékesítésébıl származó jövedelemre van szüksége, és mivel az Európai Unióban a 
termelık jövedelme alapvetı tényezı a kisüzemi mezıgazdasági termelés 
értékelésében; 

S. mivel a mezıgazdasági kisüzemek számos régióban olyan családok megélhetését 
biztosítják, amelyeknek nincs lehetıségük arra, hogy más jövedelemforrást találjanak;  

T. mivel az új KAP nem kínál megoldást arra a problémára, hogy a családi gazdaságok és 
mezıgazdasági kisüzemek által elıállított agrár-élelmiszeripari termékeknek nincs 
jövedelmezı ára, és hogy a nagy élelmiszer-ipari és forgalmazói láncok jelentıs üzleti 
nyomást gyakorolnak, és a termelıi árakat letörve kárt okoznak az 
agrárkereskedelemben a kis- és közepes mérető üzemeknek; 

U. mivel a kistermelık számára nehézséget okoz, hogy pénzügyi támogatáshoz jussanak, 
mivel elıfordulhat, hogy pl. nehezen férnek hozzá az uniós programokból származó 
pénzeszközökhöz, mivel képtelenek megfelelni a támogathatóságra vonatkozó, tıke- 
és/vagy kapacitáskövetelményeknek, vagy mivel rossz a hitelképességük, vagy 
egyáltalán nem hitelképesek; 

V. mivel a tevékenységüket kétszeres nehézségek közepette folytató legkülsı régióbeli 
mezıgazdasági kisüzemekre is külön figyelmet kell fordítani; 

W. mivel a kiegészítı és mellékes keresıtevékenységek sok mezıgazdasági kisüzem 
számára rendkívül fontosak; mivel a mezıgazdasági kisüzemek sajátos szerepet 
játszanak egyes régiók, például a hegyvidéki térségek, a hátrányos helyzető térségek és 
a legkülsı régiók, valamint azon régiók életképességének fenntartásában, amelyekben a 
földrajzi és morfológiai korlátozó tényezık következtében a mezıgazdaság egyike a 
kevés gazdaságilag fenntartható tevékenységnek; 

X. mivel a mezıgazdasági kisüzemek bizonyos típusai, mint például a saját szükségletre 
termelı üzemek, pufferként szolgálnak a teljes nélkülözéssel szemben azáltal, hogy 
legalább csekély mértékő élelmiszert és jövedelmet biztosítanak; 

Y. mivel a tagállamok gyakran szükségtelen bürokráciát hoznak létre, és egyes kistermelık 
nem rendelkeznek a vonatkozó adminisztratív eljárások hatékony követéséhez 
szükséges forrásokkal és tapasztalattal; 

Z. mivel egyes mezıgazdasági kistermelık, mint például a méhészek, nem birtokolnak 
vagy mővelnek földet, és ezáltal ki vannak zárva a mezıgazdasági kistermelıi 
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támogatási rendszerbıl; 

1. mivel a mezıgazdasági kisüzemek Európa mezıgazdasága jövıjének szempontjából 
stratégiai értéket jelentenek; 

2. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hozzanak megfelelı intézkedéseket az 
új közös agrárpolitika keretében és a 2020 utáni idıszakra állapítsanak meg olyan 
célkitőzéseket, amelyek fokozottabban figyelembe veszik a családi mezıgazdasági 
kisüzemek sajátos igényeit, mivel ezek az európai mezıgazdasági modell fontos részét, 
valamint a vidéki térségek többfunkciós fejlesztésének és általában a régiók fenntartható 
fejlıdésének központi elemét képezik; 

3. úgy véli, hogy káros célul kitőzni a mezıgazdasági kisüzemek számának korlátozását; 
ezért felszólítja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki megfelelı megoldásokat és 
modelleket a mezıgazdasági kisüzemek fejlesztésére, és ennek során vegyék 
figyelembe a mezıgazdaság sajátos jellemzıit az adott országban és a regionális 
sokféleséget, erısítsék ezen üzemek versenyképességét és jövedelmezıségét, 
teremtsenek munkahelyeket, és fékezzék meg a vidéki térségek népességcsökkenésének 
folyamatát; 

4. kiáll amellett, hogy meg kell szüntetni a mezıgazdaság és az élelmiszer-termelés 
piacnak és versenyképességnek való alárendelését, valamint piaci szabályozási és 
intervenciós intézkedéseket kell bevezetni az áringadozások növekedésének és az 
összefonódásoknak a megakadályozása érdekében, amelyeket csak kis számú 
vállalkozás él túl; 

5. mivel a piacszabályozási eszközökre – például a kvótákra és a termelési jogokra – 
feltétlenül szükség van, és ezeket hozzá kell igazítani az egyes tagállamok élelmezési 
szükségleteihez, valamint termelési kapacitásaik viszonylagos állapotához, hogy a 
legrosszabbul ellátott tagállamok számára segítséget nyújtsanak kapacitásaik 
fejlesztéséhez; 

6. kéri a tej- és cukortermelési kvótarendszer fenntartását, melyeket hozzá kell igazítani az 
egyes tagállamok szükségleteihez és termelési kapacitásainak relatív szintjéhez; kéri a 
szılıtelepítési jogok fenntartását és különleges rendszerek létrehozását azon régiók 
vonatkozásában, amelyek fı tevékenysége a szılıtermesztés; támogatja a 
kvótarendszerek egyéb ágazatokban történı bevezetését, amennyiben ez a termelés 
tagállamok közötti egyenletes eloszlása érdekében szükséges;  

7. hangsúlyozza, hogy vissza kell szorítani az exportvezérelt, intenzív termelési 
modelleket, és elsıbbséget kell biztosítani a regionális és helyi termelésnek és 
fogyasztásnak, valamint hogy ennek során egy más energetikai és környezeti 
megközelítést kell követni, és elınyben kell részesíteni a helyi közösségek 
földtulajdonszerzését, hatékony módon biztosítva ezzel az élelmiszerek minıségét és az 
élelmiszer-biztonságot; 

8. úgy véli, hogy a hátrányos helyzető térségek fogalmának nem csupán fizikai, hanem 
társadalmi és gazdasági tényezıket is figyelembe kell vennie; 
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9. úgy véli, hogy sürgısen fel kell lépni a vidékrıl való elvándorlás és a vidéki térségek 
elnéptelenedése ellen; ezért felszólítja a tagállamokat, hogy a városi és vidéki 
életkörülmények egységességének biztosítása céljából többek között a megfelelı 
forrásokból rendelkezésükre álló uniós eszközök felhasználásával célzott módon 
mozdítsák elı a vidéki térségekben az infrastruktúra, az oktatási lehetıségek, az orvosi 
ellátás és az ápolási szolgáltatások, a gyermekfelügyelet, az internethez való hozzáférés, 
és a kkv-k kialakítását és fejlesztését; javasolja, hogy kapjon prioritást a fiatalok, a jól 
képzett személyek és a nık a jövıre vonatkozó fenntartható perspektíváinak 
megteremtése; 

10. szót emel amellett, hogy a nemzeti támogatási szabályok keretében a mezıgazdasági 
kistermelık számára beruházást támogató programokat kell létrehozni, amelyek a 
mezıgazdasági kistermelıknek az adott nemzeti mezıgazdaságban fennálló százalékos 
arányához és értékéhez igazodnak, és amelyekhez erısen egyszerősített eljárások 
tartoznak; 

11. tudomásul veszi egy a mezıgazdasági kistermelıket célzó támogatási mechanizmusnak 
a KAP elsı pillére keretében történı létrehozását; álláspontja szerint azonban csupán a 
transzfer formáját egyszerősítették, miközben az alacsonyabb mértékő közvetlen 
kifizetések nem kínálnak fejlıdési lehetıséget, és ezért ezek az intézkedések még 
mindig nem elégségesek a mezıgazdasági kisüzemek helyzetének javítására az EU-ban; 

12. amellett emel szót, hogy a KAP-reform keretében a 10.000 EUR feletti támogatások 
tekintetében be kell vezetni a modulációra és a felsı határok megszabására vonatkozó 
kötelezettséget, amelyek a 100.000 EUR feletti összegek esetében fokozatosan 100%-ra 
emelkednek, és az ily módon megtakarított összegeket arra kell felhasználni, hogy 
minden mezıgazdasági termelı számára 1000 EUR összegő minimális támogatást 
biztosítsanak; 

13. felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra piacszabályozási intézkedések 
megerısítését, hogy ilyen módon garantálják a tisztességes árak érvényesítését a 
mezıgazdasági kistermelık számára; 

14. támogatja a „közvetítıi árrés felsı határát meghatározó rendszer” bevezetését a 
hozzáadott érték élelmiszer-ellátási lánc mentén történı méltányos és megfelelı 
elosztásának elımozdítása érdekében, amennyiben súlyos egyenlıtlenségek állnak fenn, 
és a termelıi árak javítása céljából, valamint hogy a tagállamok különféleképpen 
beavatkozhassanak az élelmiszer-ellátási lánc mőködésébe; 

15. egy uniós költségvetésbıl finanszírozott mezıgazdasági biztosítás bevezetése mellett 
emel szót, amely természeti katasztrófák – így erdıtüzek, betegségek vagy kártevık – 
esetén minimumjövedelmet biztosítana a károsult mezıgazdasági termelıknek; 

16. úgy véli, hogy a mezıgazdasági kisüzemek problémáinak megoldási folyamatába a 
KAP mellett be kell vonni az Unió más szakpolitikai területeit is, beleértve a kohéziós 
politikát, hogy azok hozzájáruljanak a mőszaki infrastruktúra és a közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javításához a vidéki térségekben, míg az Európai Szociális Alap 
forrásait a társadalmi integrációt, oktatást, képzést és tudástranszfert magában foglaló 
közösségi és társadalmi tevékenységek finanszírozására kell felhasználni; 
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17. sürgeti, hogy mozdítsák elı az egyes régiókra jellemzı hagyományos honos fajták 
hatékony használatát, és ily módon lépjenek fel a mezıgazdasági termelés egységesítése 
és az exportvezérelt, intenzív mezıgazdasági modellek ellen, valamint ösztönözzék a 
regionális és helyi piacokkal és fogyasztókkal összekapcsolt, fenntartható kis- és 
közepes mérető gazdaságokat; 

18. úgy véli, hogy egy olyan megoldást kell találni, amely lehetıvé teszi a mezıgazdasági 
kisüzemek számára a közvetlen kifizetések iránti kérelmek több évre szóló benyújtását, 
amelyeket csak a szóban forgó gazdaságban végrehajtott módosítások esetén 
aktualizálnak; 

19. hangsúlyozza, hogy mivel a KAP elsı pillérében foglalt mezıgazdasági kistermelıi 
támogatási rendszer önkéntes jellegő, a második pillérben a kistermelık támogatására 
nyíló minden lehetıséget számba kell venni és ki kell használni; 

20. felhívja a figyelmet arra, hogy az új tagállamokban a földpiac közelgı liberalizációja és 
a városok terjeszkedése felfelé nyomja a mezıgazdasági földterületek árát; rámutat arra, 
hogy a földárak emelkedése a mezıgazdasági kistermelıket fogja a legsúlyosabban 
érinteni; 

21. úgy véli, hogy ezenkívül meg kell találni a hatékony módját azon mezıgazdasági 
kistermelık támogatásának, akik tevékenységei és termékei nem kötıdnek 
mezıgazdasági terület birtoklásához és használatához; 

22. elítéli az egyes országok, termelık és üzemek között a jövedelemtámogatások elosztása 
terén fennálló egyenlıtlenségeket, és kéri ezeknek a jelenlegi, 2014–2020-as idıszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret lejártáig történı megszüntetését; 

23. nemzeti preferenciarendszer bevezetését ajánlja azokban a tagállamokban, ahol az 
agrár-élelmiszeripari ágazat jelentıs mértékő és tartós hiányt mutat, a hazai termékek 
forgalmazására vonatkozó kötelezı kvótarendszer kidolgozása és bevezetése révén, 
amelyben a behozatal csak a nemzeti termelés kiegészítésére szolgál; 

24. emlékeztet a termékek piacról való kivonását biztosító állami és/vagy kollektív struktúrák 
– így például gabonasilók, közös használatú fejıházak, vágóhidak, hőtık, szárítók –
jelentıségére a mezıgazdasági kistermelık jövedelmét biztosító eszközként, és 
támogatja ezek ismételt bevezetését; 

25. kéri, hogy valamennyi területen tartsák fenn a mezıgazdaság fejlesztéséhez és a 
mezıgazdasági kisüzemek védelméhez szükséges közszolgáltatásokat és állami 
infrastruktúrákat; 

26. ismételten felhívja a figyelmet a különbözı tagállamokban nyújtott agrártámogatások 
közötti, az új tagállamok hátrányára mutatkozó lényeges különbségekre; 

27. felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre megfelelı pénzügyi eszközöket, például 
mikrohitelek, kölcsönökhöz nyújtott kamattámogatások, pénzügyi lízing, részletfizetés 
vagy kölcsöngarancia formájában; 
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28. hangsúlyozza, hogy a mezıgazdasági kisüzemek számára mérvadók a helyes 
mezıgazdasági gyakorlatokra vonatkozó követelmények és különösen a mezıgazdasági 
termelésre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó, európai és nemzeti elıírások, ezért 
elengedhetetlen, hogy a gazdálkodók minimális képzettségi szinttel rendelkezzenek; 
ezzel kapcsolatban felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, vizsgálják meg, 
hogyan lehet biztosítani a szóban forgó képesítések általános megszerezhetıségét, 
illetve azoknak a kismérető gazdaságok igényeihez való hozzáigazíthatóságát; 

29. szorgalmazza, hogy az ingyenes tanácsadás jobban igazodjon a mezıgazdasági 
kisüzemek szükségleteihez, hogy a tájékoztatással, képzéssel, kockázatfelméréssel és 
egészségügyi felülvizsgálattal kapcsolatos eljárások egyszerősödjenek, hogy induljanak 
tájékoztatási kampányok, továbbá kéri a rövid élelmiszer-ellátási láncok legjobb 
gyakorlatainak megosztását és technikai segítségnyújtás biztosítását az uniós támogatást 
igénylık segítése érdekében, valamint az olyan jellegő tanácsadást, amelynek 
segítségével a kisüzemek termelési tevékenységük profilját hozzá tudják igazítani a 
termelési és a környezeti potenciáljukhoz; 

30. támogatja a mezıgazdasági kisüzemek szervezetek, termelıi csoportok vagy 
szövetkezetek formájában való együttmőködését és önkéntes szervezıdését, valamint 
közös marketingprogramok elfogadását; úgy véli, hogy a mezıgazdasági kistermelık 
valamennyi – szövetkezeti, termelıi szervezeti vagy az erıforrások, így a gépek közös 
használatában megnyilvánuló – együttmőködési formáját különleges támogatásban kell 
részesíteni az unió és nemzeti mechanizmusok keretében; 

31. úgy véli, hogy a hegyvidéki térségekben, a hátrányos helyzető térségekben és a legkülsı 
régiókban lévı mezıgazdasági kistermelık számára lehetıséget kell biztosítani arra, 
hogy a termeléstıl függı támogatásban részesüljenek, például az állattenyésztés 
tekintetében, ha ennek során bizonyos környezetvédelmi funkciókat is ellátnak; 

32. úgy véli, hogy a mezıgazdasági tevékenységek minden eddiginél inkább stratégiai 
tevékenységekké váltak, amelyekre minden tagállamnak figyelmet kell fordítania, 
amikor megoldásokat keres annak érdekében, hogy lehetıvé tegye a mezıgazdasági 
kistermelık számára tevékenységeik fenntartását, hogy a mezıgazdasági termékek 
eladási árai egyensúlyban legyenek a termelési költségekkel; 

33. felszólítja a tagállamokat, hogy az elsı és második pillérbe tartozó programjaikba 
vegyenek fel a kisbirtokokra irányuló alprogramokat és intézkedéseket; 

34. javasolja a mezıgazdasági számviteli információs hálózat alkalmazási körének 
bıvítését, hogy megvizsgálják a kisüzemek helyzetét és a KAP erre gyakorolt hatásait, 
továbbá javasolja a kisüzemek fejlesztésének megtervezését; 

35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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