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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 42. cikke szerint a 
versenyszabályok a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére csak olyan 
mértékben vonatkoznak, ahogyan azt a közös agrárpolitikának (KAP) az EUMSZ 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzései figyelembevételével az Európai Parlament és a 
Tanács meghatározza;

B. mivel a KAP-nak az EUMSZ 39. cikkében meghatározott egyik célkitűzése szerint 
biztosítani kell a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalát, különösen a 
mezőgazdaságban dolgozók egy főre jutó jövedelmének növelésével;

C. mivel a Bíróság 2017. november 14-i ítéletében1 (Endívia-ügy) megerősítette, hogy a 
KAP elsőbbséget élvez a versenyszabályokkal szemben; mivel a Bíróság úgy döntött, 
hogy az árak vagy a piacra bocsátott mennyiségek egyeztetésével kapcsolatos 
gyakorlatok, valamint a stratégiai információk megosztása mentesülhet a 
megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra vonatkozó, az EUMSZ 
101. cikkének (1) bekezdésében rögzített tilalom hatálya alól, amennyiben azok 
egyazon termelői szervezethez vagy azok egy tagállam által elismert társulásához 
tartozó termelők között jönnek létre, és feltétlenül szükségesek e szervezetek egy vagy 
több céljának eléréséhez, összhangban az uniós jogszabályokkal;

D. mivel az (EU) 2017/2393 rendelet2 (salátarendelet) kivételeket tartalmaz az EUMSZ 
101. cikkének alkalmazása alól, megállapítva, hogy a termelői szervezetek és a termelői 
szervezetek társulásainak közös tevékenységei szükségesek az EUMSZ 39. cikkében 
meghatározott KAP-célkitűzések eléréséhez, feltéve, hogy a közös tevékenységeket 
ténylegesen gyakorolják, és azok hozzájárulnak a mezőgazdasági termelők 
versenyképességének javításához; mivel ennek eredményeként az olyan tevékenységek, 
mint a termeléstervezés és a szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások mentesülnek az 
EUMSZ 101. cikkében megállapított rendelkezések alól;

E. mivel az uniós mezőgazdasági ágazat egyedi jelleggel és strukturális jellemzőkkel bír, 
hiszen főként családi munkavégzésen alapuló és gazdasági értelemben kisméretű 
gazdaságokból áll, ezért a termelés szétaprózódott és az egyes termelők nehezen 
reagálnak és alkalmazkodnak a piaci változásokhoz és igényekhez; mivel ezzel szemben 
az élelmiszer-ellátási lánc többi szereplőjét nagyfokú koncentráció jellemzi, ami a 
mezőgazdasági termelők tárgyalási pozíciója tekintetében súlyos hátrányokat okoz, és 
amelyet a Bizottságnak és a nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük a 
versenyszabályok érvényesítése során;

F. mivel a következő KAP-nak a kis méretű és a családi gazdaságok támogatására kell 

1 A Bíróság 2017. november 14-i ítélete, President de l’Autorité de la concurrence kontra Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) és társai.
2 HL L 350., 2017.12.29, 15. o.
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összpontosítania, biztosítva a fenntartható gazdálkodási gyakorlatok folytatását is; mivel 
ezeket a célokat csak valamennyi uniós politikában érvényesülő egységes megközelítés 
révén lehet elérni, beleértve a versenypolitikát is;

G. mivel az előre nem látható természeti katasztrófák és az előre nem látható termelési 
körülmények – például a kedvezőtlen időjárási körülmények és a járványok kitörése – 
valószínűleg még ingatagabbá és válságoknak kitettebbé teszik a mezőgazdasági 
termékek piacát, valamint tovább gyengítik a mezőgazdasági termelők alkupozícióját a 
vásárlókkal szemben; mivel e tekintetben fontos a piaci stabilitás megőrzését célzó 
kivételes intézkedésekhez való hozzáférés;

H. mivel a mezőgazdasági termelők közötti együttműködés kulcsszerepet játszik a 
mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli pozíciójának erősítésében, 
hozzájárul a KAP céljainak eléréséhez és támogatja a mezőgazdasági termelőket az 
egyre erősödő társadalmi igények teljesítésében; mivel az uniós mezőgazdasági 
termelők még nem tudnak részesülni a termelői szervezetekben való tagság előnyeiből, 
ami miatt az élelmiszer-ellátási láncon belüli pozíciójuk sebezhető és tárgyalóerejük 
gyengébb; mivel ezért meg kell erősíteni a termelői szervezeteket – többek között 
konszolidáció révén – és a termelői szervezetek társulásait;

I. mivel az uniós mezőgazdasági ágazatban a termelők versenyképessége nagyban függ a 
belső piac megfelelő és tisztességes működésétől, az állami támogatásokra és a 
versenyre vonatkozó szabályok egyértelmű értelmezésétől és érvényesítésétől az agrár-
élelmiszeripari lánc valamennyi szereplője, különösen a termelői szervezetek és a 
termelői szervezetek társulásai vonatkozásában, valamint a mezőgazdasági ágazatban a 
termelők közötti együttműködés egyéb formáitól;

J. megállapítja, hogy a visszaélésszerű gyakorlatok és az egyre erősödő koncentrálódás a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari ellátási lánc alapanyag- és kiskereskedelmi 
ágazatában torzítja a versenyt és visszaveti az innovációt, ezzel közvetlen és közvetett 
hatást gyakorolva a termelőkre és a fogyasztókra is;

K. mivel a digitális technológiák segíthetik az európai mezőgazdasági termelőket abban, 
hogy biztonságos, fenntartható és minőségi élelmiszereket állítsanak elő, és 
hozzájárulhatnak a mezőgazdaság környezeti hatásainak csökkentéséhez, a 
mezőgazdasági termelők munkakörülményeinek javításához, továbbá növelhetik a 
vidék vonzerejét, különösen a fiatalabb generációk számára; mivel kevés dolog ösztönzi 
a magánszektort a szélessávú szolgáltatásba történő befektetésre ezeken a területeken;

1. felszólítja a Bizottságot, hogy a versenyszabályok termelőkre és termelői szervezetekre 
való egyértelműbb, rugalmasabb és kiszámíthatóbb alkalmazása révén fordítson különös 
figyelmet arra, hogy – amint azt a Bíróság kimondta – a KAP céljainak elsőbbséget kell 
élvezniük a versenypolitika céljaival szemben; 

2. hangsúlyozza, hogy sajátos jellege és hosszú termelési ciklusa miatt a mezőgazdasági 
termelést nem lehet más tevékenységekkel összehasonlítani a kínálat rugalmassága 
tekintetében, ezért a piac logikája nem alkalmazható ugyanúgy a mezőgazdasági 
ágazatra, mint más ágazatokra;

3. üdvözli a termelői szervezetekről és az olívaolaj, a marha- és borjúhús, valamint a 
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szántóföldi növények ágazatában folytatott tevékenységükről szóló, a Bizottság nevében 
2018-ban készített tanulmányt, amely újólag megerősíti e szervezetek és társulásaik 
jelentőségét az elsődleges termelők élelmiszerláncon belüli helyzetének 
megerősítésében, és a KAP-nak az EUMSZ 39. cikkében rögzített céljaihoz való pozitív 
hozzájárulásban; tudomásul veszi a tanulmány megállapításait, amelyek szerint az el 
nem ismert termelői szervezetek/termelői szervezetek társulásainak száma ötszöröse a 
hivatalosan elismerteknek, és hogy a kormányok támogatásának hiánya kihívást jelent a 
termelői szervezetek és termelői szervezetek társulásainak létrehozása szempontjából; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a termelői szervezetek nem egyformán fejlettek a 
tagállamokban, és felszólít az elismerési folyamat fennmaradó akadályainak 
felszámolására és a jogbiztonság garantálására; felszólítja e tekintetben a Bizottságot, 
hogy hívja fel a figyelmet a termelői szervezeteknek a mezőgazdasági termékpiacok 
közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet3 (a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló rendelet) szerinti elismeréséből 
származó előnyökre, és ösztönzi több termelői szervezet létrehozását annak érdekében, 
hogy a mezőgazdasági termelők megerősíthessék pozíciójukat, hatékonyan 
tárgyalhassanak az árakról, és kezelni tudják az élelmiszer-ellátási láncon belüli 
erőviszonyok egyenlőtlenségeit;

4. alapvető fontosságúnak tartja a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló rendelet termelői szervezetekre, termelői szervezetek társulásaira és 
szakmaközi szervezetekre vonatkozó rendelkezéseinek tisztázását a KAP folyamatban 
lévő reformja keretében, különösen a versenypolitika tekintetében, a salátarendelet által 
elért eredményekre építve és a Bíróságnak az Endívia-ügyben hozott ítéletével 
összhangban, ezáltal nagyobb jogbiztonságot nyújtva és javítva a mezőgazdasági 
termelők helyzetét az élelmiszerláncban;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló rendelet 209. cikkének végrehajtását és pontosítsa 
annak hatályát – különös tekintettel a társulásokhoz tartozó mezőgazdasági termelők 
bizonyos megállapodásai és gyakorlatai számára a versenyszabályok alól engedélyezett 
kivételekre – annak érdekében, hogy e cikk végrehajtása tekintetében nagyobb 
egyértelműséget és jogbiztonságot nyújtson az érintettek számára, valamint nagyobb 
rugalmasságot biztosítson a Bizottság számára e cikk végrehajtása során;

6. üdvözli a termelői szervezetek létrehozásának, tevékenységének és támogatásának 
legjobb módjairól szóló, a Bizottság számára összeállított tanulmányt, amely elismeri a 
termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásai által a tagjaik gazdasági, 
műszaki és társadalmi fejlődéséhez nyújtott hozzájárulást, ami közvetve kedvező hatást 
gyakorolhat a termelői szervezetekben tagsággal nem rendelkező mezőgazdasági 
termelőkre is, és pozitív externáliákat eredményezhet az élelmiszer-ellátási lánc más 
szereplői számára; hangsúlyozza, hogy jogbiztonságot kell biztosítani a termelői 
szervezetek számára, különösen az elismerési kritériumok és tevékenységek 
tekintetében;

7. elismeri a szakmaközi szervezetek szerepét a láncban, amelyek a párbeszéd, a kutatás és 
fejlesztés, a bevált gyakorlatok és a piaci átláthatóság platformjaként szolgálnak;

3 HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
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8. kéri a szakmaközi szervezetek szerepének megerősítését az élelmiszerláncon belüli 
kiegyensúlyozottabb kapcsolatok előmozdítása érdekében, és támogatja az 
értékmegosztási záradék kiterjesztését az első felvásárló helyett valamennyi szereplőre, 
összhangban a Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága által a 
mezőgazdasági termékek piacainak új közös szervezéséről a KAP következő 
reformjának részeként 2019 áprilisában elfogadott jelentéstervezettel;

9. felszólít arra, hogy a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról 
szóló rendelet 210. cikke alapján – a szükségesség és az arányosság elveinek 
tiszteletben tartása mellett – az EUMSZ 101. cikke alóli automatikus, kifejezett 
mentesség álljon a mezőgazdasági szakmaközi szervezetek rendelkezésére annak 
érdekében, hogy az EUMSZ 39. cikkében kitűzött célok megvalósítására törekedve 
elvégezhessék a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 
rendelet értelmében rájuk háruló feladatokat;

10. kéri a Bizottságot, hogy ügyeljen a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló rendelet 222. cikkében foglalt rendelkezések gyors alkalmazására a 
súlyos piaci egyensúlyzavarok kezelése céljából;

11. üdvözli a minőségi sajtra és sonkára vonatkozóan a termelői szervezetek, a szakmaközi 
szervezetek és a gazdasági szereplők csoportjainak kérésére bevezetett 
kínálatszabályozási intézkedések sikerét; felszólít arra, hogy a kínálat és a kereslet jobb 
egyensúlyának elérése érdekében terjesszék ki a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló rendelet kínálatellenőrzési szabályok bevezetését 
megengedő rendelkezéseinek hatályát minden, oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy 
oltalom alatt álló földrajzi jelzés előnyeiben részesülő termékre;

12. kéri a Bizottságot, hogy folytasson párbeszédet valamennyi érdekelt féllel a 
mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc működéséről, és az uniós versenypolitikát 
igazítsa hozzá a kereskedelmi környezet legújabb fejleményeihez;

13. üdvözli a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti 
kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló, 2019. április 17-i 
(EU) 2019/633 irányelv4 elfogadását, amely fontos első lépést jelent a gazdasági 
szereplők közötti méltányosság biztosítása és az élelmiszer-ellátási láncon belüli 
alkupozíciók kiegyensúlyozatlanságának kezelése terén; sürgeti a tagállamokat, hogy 
késedelem nélkül ültessék át az irányelvet, és felszólítja a Bizottságot, hogy szorosan 
kövesse nyomon az irányelv átültetésének előrehaladását, és mozdítsa elő a bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti megosztását; ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyenek 
fel további tisztességtelen gyakorlatokat a tiltott gyakorlatok listájára, és határozzanak 
meg szigorúbb normákat;

14. sajnálja azonban, hogy az élelmiszer-ellátási láncban előforduló tisztességtelen 
gyakorlatokról szóló irányelv hatálya nem terjed ki minden beszállítóra, mivel kizárja a 
kkv-nak nem minősülő beszállítókat, továbbá sajnálja, hogy a veszteséges értékesítés 
nem szerepel az uniós szinten tiltott gyakorlatok listáján;

15. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a mezőgazdasági ellátási láncokon belüli túlzott 

4 HL L 111., 2019.4.25., 59. o.
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feldolgozói vagy vevői erő miatt fenntarthatatlan leszorító nyomás nehezedik a 
mezőgazdasági árakra; ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a piaci erőfölénnyel 
való visszaélés értékelésére vonatkozó megközelítését, hogy az magában foglalja a 
mezőgazdasági árakra fenntarthatatlan leszorító nyomást gyakorló helyzeteket is, 
függetlenül attól, hogy azok magasabb fogyasztói árakat eredményeznek-e; úgy véli, 
hogy a szélesebb körű fogyasztói érdekek magukban foglalják a gazdálkodók 
tisztességes jövedelmének támogatását azáltal, hogy biztosítják számukra az élelmiszer-
ellátási lánc egészében keletkező érték méltányos részét, a gazdasági és környezeti 
szempontból egyaránt fenntartható mezőgazdasági ágazat biztosítása érdekében;

16. megismétli, hogy a KAP támogatásai többek között arra szolgálnak, hogy biztosítsák a 
gazdaságok fenntarthatóságát és a mezőgazdasági termelőket minőségi és észszerű árú 
élelmiszerek előállítására ösztönözzék; aggodalmát fejezi ki a termelési ár és az 
értékesítési ár között az élelmiszer-ágazatban tapasztalható egyre nagyobb eltérés miatt; 
felszólítja a Bizottságot, hogy határozzon meg és hajtson végre olyan hatékony piaci 
intézkedéseket, amelyek csökkentik ezt a szakadékot, és kiegyensúlyozott és 
fenntartható korrelációt hoznak létre a kettő között;

17. elismeri a beszerzési szövetségek lehetséges szerepét a mezőgazdasági és élelmiszer-
ellátási lánc gazdasági hatékonyságának megteremtésében; hangsúlyozza azonban, hogy 
a jelenlegi információhiány nem teszi lehetővé az ilyen beszerzési szövetségek által az 
ellátási lánc működésére gyakorolt gazdasági hatások értékelését, különös tekintettel a 
lehetséges stratégiai együttműködésekre, amelyek a verseny csökkenéséhez, valamint a 
beruházások és az innováció mozgásterének csökkenéséhez vezethetnek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy folytassa mélyreható elemzését arról, hogy a beszerzési szövetségek 
mennyiben és milyen hatással vannak a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc 
gazdasági működésére, különösen figyelembe véve a mezőgazdasági termelőkre, kisebb 
termelőkre és beszállítókra, valamint a kkv-kra gyakorolt hatásokat;

18. üdvözli az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó 
tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló, 2019. június 20-i európai 
parlamenti és tanácsi (EU) 2019/1150 rendelet közzétételét5; tudomásul veszi, hogy a 
Bizottság hivatalos antitrösztvizsgálatot indított annak értékelése céljából, hogy az 
Amazon hogyan használ fel független kiskereskedőktől származó érzékeny adatokat, és 
hogy esetleg visszaélhet a kereskedőként és piactérként betöltött kettős szerepével, és 
aggodalmát fejezi ki az európai áruházplatformok esetében felmerülő lehetséges 
párhuzamok miatt; hangsúlyozza, hogy a saját márkák és más kiskereskedelmi termékek 
közötti esetleges megkülönböztetett vagy megkülönböztető bánásmód torzíthatja a piaci 
versenyt, valamint csökkentheti az innovációt és a fogyasztók számára elérhető 
termékválasztékot; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a nemzeti 
versenyhatóságoknak be kell tölteniük a saját szerepüket annak biztosításában, hogy 
ilyen helyzetek ne forduljanak elő;

19. üdvözli a versenyszabályok mezőgazdasági ágazatban történő alkalmazásáról szóló 
bizottsági jelentés közzétételét; megjegyzi, hogy a mezőgazdasági ágazatban a 
versenyjogi jogsértések jelentős részét mezőgazdasági termékek feldolgozói követik el, 
míg a panaszok többsége mezőgazdasági termelőktől származik; kéri, hogy a Bizottság 

5 HL L 186., 2019.7.11., 57. o.



PE643.188v02-00 8/12 AD\1196813HU.docx

HU

hatékonyan felügyelje az élelmiszer-feldolgozás piacán tevékenykedő vállalkozásokat;

20. emlékeztet arra, hogy jelentős horizontális és vertikális szerkezetátalakításra került sor, 
ami a már koncentrált vetőmag-, agrokémiai, műtrágya-, állatgenetikai és 
mezőgazdasági gépipari ágazatokban, valamint a feldolgozás és a kiskereskedelem terén 
további konszolidációt eredményezett; felszólítja a Bizottságot, hogy az ezen 
ágazatokon belüli egyesülések értékelésekor vegye figyelembe a fogyasztói árakon 
túlmutató hatásokat; hangsúlyozza, hogy az uniós mezőgazdasági termelők, a polgárok 
és a környezet érdekeit védeni kell a mezőgazdasági inputanyagok beszállítói – köztük a 
növényvédő szerek gyártói – közötti egyesülések és felvásárlások mezőgazdasági 
üzemekre gyakorolt hatásának átfogó és holisztikus értékelése révén;

21. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a Bizottság folytassa a peszticidek, vetőmagok és 
tulajdonságok uniós piacának részletes nyomon követését, valamint a digitalizáció 
mezőgazdasági ágazatra gyakorolt hatásának nyomon követését;

22. úgy véli, hogy a termelők és a kiskereskedők/feldolgozók közötti szerződésekben az 
árakról való megállapodás során teljes mértékben figyelembe kell venni a termelési 
költségeket, és az áraknak méltányos jövedelmet kell biztosítaniuk a mezőgazdasági 
termelők számára; hangsúlyozza, hogy az ellátási láncon belüli tisztességesebb 
ártranszmisszióhoz való hozzájáruláshoz nagyobb piaci átláthatóságra van szükség; 
felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa a piaci megfigyelőközpont mennyiségekre, árakra 
és árrésekre vonatkozó adatait, különösen az ökológiai ágazatban; felszólítja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki a termelési költségekre és árrésekre vonatkozó 
mutatókat, amelyek a termelési költségeket és a díjazást jobban figyelembe vevő 
referenciaként működhetnek a szerződésekben; kéri, hogy a Bizottság biztosítson 
egyértelmű iránymutatásokat az ellátási lánc mentén történő értékmegosztásra 
vonatkozóan, hogy lehetővé váljon a fogyasztók és a termelők számára egyaránt 
méltányos ártranszmisszió;

23. sürgeti a Bizottságot, hogy – amint azt az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövőjéről szóló, 2017. novemberi közleményében is rögzítette – hozzon létre egy 
állandó, a kockázatkezelési eszközökkel foglalkozó uniós szintű információs 
platformot, hogy segítsen a mezőgazdasági termelőknek megbirkózni az éghajlat 
bizonytalanságával, a piaci volatilitással és egyéb kockázatokkal, ahol az érdekelt felek 
megoszthatják egymással a bevált gyakorlataikat;

24. rámutat arra, hogy a közvetlen kifizetések közötti nagy különbségek akadályozzák a 
fenntartható mezőgazdasági termelők éghajlattal és környezetvédelemmel kapcsolatos 
kezdeményezéseit, és torzítják a versenyt az EU-ban; emlékeztet az Európai Tanács 
2013. február 7–8-án tett azon vállalására, hogy 2013-ra az egész EU-ban harmonizálja 
a kifizetéseket;

25. felhívja a figyelmet a mezőgazdasági termelők által szervezett egyre több tiltakozásra, 
és megjegyzi, hogy egyik aggályuk a szabadkereskedelmi megállapodásoknak az EU 
agrár-élelmiszeripari ágazatára gyakorolt halmozott hatása; felveti a kérdést, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások versenyhátrányba hozzák-e az uniós agrár-
élelmiszeripari termelőket a harmadik országok szociális, egészségügyi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és állatjóléti normái közötti különbségek miatt; felszólítja ezért a 
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Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb nyújtsa be a folyamatban lévő és a jövőbeli 
kereskedelmi megállapodások kumulatív hatásáról szóló legutóbbi jelentését, és 
felszólít a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kölcsönösség és megfelelés elvének 
alkalmazására, valamint a sérülékeny ágazatok védelmére a jövőbeli és a folyamatban 
lévő kereskedelmi tárgyalások során, biztosítva valamennyi szükséges ellenőrzés 
elvégzését;

26. úgy véli, hogy a versenypolitika keretében foglalkozni kell a nyilvánosság 
fenntarthatóbb élelmiszerrendszerek iránti igényével annak érdekében, hogy – a 
szociális, környezetvédelmi és állatjóléti aggályokat figyelembe véve – a közjavak 
értéke jobban beépüljön az élelmiszerárakba; felszólítja a Bizottságot, hogy tisztázza a 
termelők és a nemzeti versenyhatóságok számára azokat a feltételeket, amelyek mellett 
az ugyanazon ágazat szereplői közötti, az élelmiszer-ellátási lánc fenntarthatóságának 
javítását célzó megállapodásokat a versenyjog megsértése nélkül meg lehet kötni, 
elismerve ezáltal, hogy a fenntarthatósági megállapodások hozzájárulnak a 
mezőgazdasági termékek termelésének javításához, ugyanakkor előnyösek a fogyasztók 
és a társadalom egésze számára, különösen a horizontális csoportmentességi rendeletek 
és a kapcsolódó iránymutatások jelenlegi felülvizsgálata keretében; úgy véli, hogy a 
világos iránymutatások különösen fontosak a mezőgazdasági ágazat számára az előtte 
álló környezeti kihívások és az általa teljesítendő fenntarthatósági követelmények miatt;

27. megjegyzi, hogy az európai zöld megállapodásnak biztosítania kell a mezőgazdaságra, 
éghajlatra, környezetvédelemre és kereskedelemre vonatkozó politikák közötti 
szakpolitikai koherenciát;

28. kiemeli, hogy a „Termelőtől a fogyasztóig” (F2F) stratégiának és az uniós 
versenyjognak el kell ismernie, hogy az elsődleges termelők jelentős mértékben 
hozzájárulnak a jó minőségű élelmiszerek biztosításához és a társadalom közjavakkal 
való ellátásához, amiért jelenleg nem kapnak megfelelő díjazást, és a teljes élelmiszer-
ellátási lánc tekintetében kell célul tűznie a fenntarthatóság elérését; megjegyzi, hogy az 
F2F-stratégiához olyan egységes megközelítésre lenne szükség, amely magában foglalja 
az összes uniós szakpolitikát, védi a tisztességes versenyt és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosít valamennyi vállalkozás számára, és figyelembe kell vennie az 
éghajlatváltozásnak az élelmiszer-ellátási lánc működésére és fenntarthatóságára, 
valamint az élelmezésbiztonságra gyakorolt hatását;

29. üdvözli az állami támogatások 2012. évi modernizációs csomagjának folyamatban lévő 
célravezetőségi vizsgálatát, és különösen a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 
és az agrár- és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki területeken nyújtott állami 
támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások folyamatban lévő felülvizsgálatát, 
amelyek 2020. december 31-én hatályukat vesztik;

30. úgy véli, hogy a közfinanszírozás elengedhetetlen a széles sávú hálózatok vidéki és 
távoli területeken történő kiépítéséhez; felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő és 
támogassa a közszféra döntéshozóit abban, hogy az állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a széles sávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról szóló 
uniós iránymutatás alapján tárják fel jobban az állami támogatás lehetőségeit a széles 
sávú infrastruktúra kiépítésének felgyorsítása és megkönnyítése, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a vidéki területek ne maradjanak le;
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31. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye ki az állami támogatások köréből a tagállamok 
által a mezőgazdasági ágazat számára biztosított azon egyedi adószabályokat, amelyek a 
mezőgazdasági termelőket önkéntes megtakarításokra kívánják ösztönözni annak 
érdekében, hogy jobban tudják kezelni az éghajlattal és az egészséggel kapcsolatos 
kockázatok növekedését és a gazdasági válságokat;

32. üdvözli a mezőgazdasági de minimis rendelet felülvizsgálatának befejezését; rámutat 
arra, hogy az egy vállalkozásra jutó maximális támogatási összeg és a nemzeti korlát 
növelése az ágazati plafon alkalmazásával együtt segíteni fogja a mezőgazdasági 
üzemeket abban, hogy megbirkózzanak az éghajlati kihívásokkal, ugyanakkor 
megakadályozza a piac torzulását;

33. üdvözli az Egységes piac programról szóló rendeletjavaslatot, és különösen az annak 
keretében támogatott, élelmiszerlánccal kapcsolatos fellépéseket, például az állat- és 
növény-egészségügyi válságok kezelésére irányuló állat- és növény-egészségügyi 
intézkedéseket; sürgeti a Tanácsot és a Parlamentet, hogy mielőbb zárják le a 
tárgyalásokat és fogadják el a rendeletet;

34. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy időben következtetéseket lehessen levonni a 
Bizottság által előterjesztett, átmeneti szabályozásra irányuló két javaslattal 
kapcsolatban annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az esetleg piaci 
instabilitáshoz vezető késedelmek és a bonyodalmak;

35. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságon belül maradjon a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló rendelet 209. és 210. cikkének alkalmazásával, továbbá a 
mezőgazdasági és erdészeti ágazatok, valamint a vidéki területek fejlődésének 
előmozdítására szánt állami támogatásokkal kapcsolatos valamennyi hatáskör, ezáltal 
biztosítva az ezen területek sajátos jellegéből fakadóan az ügyek kezeléséhez és 
koordinálásához szükséges, és a KAP szerinti célkitűzéseknek és az annak alapján 
nyújtott támogatásoknak teljes mértékben megfelelő szakértelmet. 
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