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JAVASLATOK

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

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
új 3. fejezetének javasolt felülvizsgált felső határában 2021-ben valószínűleg csökkenni 
fognak a közös agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament korábbi, a 
KAP finanszírozásáról szóló állásfoglalásaira, amelyekben kérte, hogy a 2021 és 2027 
közötti időszakban a KAP finanszírozását reálértéken legalább a jelenlegi szinten 
tartsák; rámutat, hogy a Covid19-járvány számos mezőgazdasági ágazatot súlyosan 
érintett, és hogy az esetleges csökkentések a járvány által okozott válság elmélyüléséhez 
vezetnek, kiterjesztve azt más ágazatokra is;

2. sajnálatosnak tartja, hogy a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatában a Tanács 
csökkenteni kívánja a KAP költségvetését, különösen az Unió éghajlattal és biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseihez való hozzájárulásra vonatkozó, a Párizsi 
Megállapodással összhangban álló új igények fényében, valamint az 
élelmezésbiztonság, a gazdasági növekedés, a területi és társadalmi egyensúly, a 
Covid19 által okozotthoz hasonló az egészségügyi és gazdasági válságok, valamint az 
élelmezésbiztonságot befolyásoló egyéb tényezők tekintetében; emlékeztet arra, hogy a 
KAP költségvetése folyamatosan csökken, és a KAP költségvetésének forrásait más 
fejezetekbe csoportosítják át;

3. egyetért a 2021. évi általános költségvetés tervezetével, és azzal, hogy a KAP új 
reformja csak 2021 után lesz alkalmazandó, ami nem járhat azzal a veszéllyel, hogy 
nem sikerül megvalósítani az európai zöld megállapodást; reményét fejezi ki, hogy míg 
2021-ben a KAP végrehajtása még mindig a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
szabályokkal összhangban történik, a helyszínen hozott döntések és intézkedések 
pozitívabb változásokat fognak eredményezni, és a valóban fenntartható átmenet útjára 
fognak állni, többek között a mezőgazdasági termelők, az élelmezésbiztonság és az 
uniós mezőgazdaság jövője érdekében;

4. tudomásul veszi az 55 182 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és 54 879,9 millió 
EUR összegű kifizetési előirányzatot a mezőgazdaság területén; aggodalmát fejezi ki az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) előirányzatainak jelentős, 7,4%-os 
csökkenése miatt (3231 millió EUR-val kevesebb kötelezettségvállalási és 3215 millió 
EUR-val kevesebb kifizetési előirányzat) a 2020-as pénzügyi év költségvetéséhez 
képest; megjegyzi, hogy a 2020. évi költségvetéshez képest az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kötelezettségvállalási előirányzatait 15 002,9 millió 
euróra (+ 2,1%) és kifizetési előirányzatait 14 715 millió euróra (+ 12,2%) emelték; 
tudomásul veszi az EMGA-ból az EMVA-ba átcsoportosított 753,9 millió euró nettó 
összeget;

5. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a biztonságos, 
magas színvonalú élelmiszer-ellátás, az éghajlat-politika, a környezetvédelem, valamint 
az igazságos átmeneti mechanizmus és a méltányos átmeneti alap megfelelő 
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finanszírozására vonatkozó kötelezettségvállalásait, amelyekből a mezőgazdasági 
ágazatnak jelentős mértékben részesülnie kell az európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; hangsúlyozza, hogy a gazdálkodás fenntarthatóságára vonatkozó, az 
éghajlati és környezetvédelmi célok 2030-ig történő elérését elősegítő követelmények 
szigorítása jelentős beruházásokat tesz szükségessé a mezőgazdasági termelők részéről 
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a termelésnek és a bevételeknek a magasabb 
költségek miatti csökkenése, és hogy ez nem érhető el a KAP megfelelő finanszírozása 
nélkül; 

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid19-válság erőteljesen sújtott számos uniós 
holdingtársaságot, és rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és -ellátás fontosságára; 
hangsúlyozza, hogy javítani kell a legkorszerűbb mezőgazdasági technológiák 
beszerzéséhez szükséges finanszírozáshoz való hozzáférést; emlékeztet arra, hogy az 
élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc fenntarthatósága kiemelten fontos, és 
beruházásokat és támogatást igényel a mezőgazdasági termelők és a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára a vidéki térségekben; hangsúlyozza ezért, hogy 
2021-ben erős EMVA-támogatásra és az új generációs uniós források gyors 
felhasználására van szükség, tekintettel arra, hogy sürgősen előre kell ütemezni az uniós 
kötelezettségvállalásokat az új gazdaságélénkítési eszközből;

7. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék 5/2020. sz. véleménye1 szerint a méltányos 
átmenetet biztosító alap teljesítménye és finanszírozása közötti kapcsolat viszonylag 
gyenge, és jelentős a kockázata annak, hogy a sikertelen átmenet finanszírozására 
ismételten további kiadásokat irányoznak elő; hangsúlyozza, hogy a szükségletek alapos 
elemzése segítené az Unió pénzügyi forrásainak jobb elosztását, és az elérendő 
célkitűzéseket célozná meg;

8. tudomásul veszi és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2021. évi általános költségvetés-
tervezet nem tünteti fel a különböző eszközök, köztük a KAP hozzájárulását a biológiai 
sokféleség finanszírozásához; megismétli, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
uniós kiadásokat nyomon kell követni a biológiai sokféleségről szóló egyezmény 
szerinti jelentéstételi kötelezettségnek való megfelelés érdekében;

9. úgy véli, hogy a mezőgazdasági termékek promóciójára szánt előirányzatok 
csökkentése (4 millió EUR-val kevesebb, azaz 2,1%-os csökkentés) és a mezőgazdasági 
piacokon végrehajtott intervenciós intézkedésekre, például a magántárolásra és az 
állami intervencióra szánt előirányzatok hiánya (10 millió EUR) nem tükrözi a még 
mindig instabil mezőgazdasági piacok valós helyzetét, valamint a mezőgazdasági 
termékek termelésének és fogyasztásának az egységes piacon és a külső piacokon való 
újraélesztése iránti igényt;

10. az Unió mezőgazdasági ágazatainak és vidéki területeinek helyreállításához való 
hozzájárulás céljából kéri, hogy az EMVA 2022., 2023. és 2024. évi helyreállítási terve 
előirányzatainak egy részét a 2021. évi előlegkifizetések keretében bocsássák 

1 5/2020. sz. vélemény (az EUMSZ 288. cikkének (4) bekezdése és 322. cikke (1) bekezdésének a) pontja 
alapján) a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló 2020. január 14-i és 2020. május 28-i 2020/0006 (COD) bizottsági javaslatról, elérhető a következő 
internetcímen: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_HU.pdf
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rendelkezésre;

11. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 2021. évi általános költségvetés-tervezet módosító 
indítvány útján történő felülvizsgálata során felfelé kell kiigazítania a számadatokat 
annak érdekében, hogy kezelni tudja a Covid19-válság által hátrányosan érintett egyes 
kulcsfontosságú uniós mezőgazdasági ágazatokat és vidéki területeket sújtó piaci 
válságokat, és hozzájáruljon azok helyreállításához; rámutat arra, hogy a COVID19-
válság hatásainak leküzdését célzó számos támogató intézkedést egyes tagállamokban 
nem hajtottak végre, és hogy azokat jobban hozzá kell igazítani a különböző 
mezőgazdasági ágazatok sajátos igényeihez;

12. hangsúlyozza, hogy egyes uniós mezőgazdasági támogatásokat elsikkasztottak; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az uniós mezőgazdasági 
támogatásokat a jövőben a jogállamiság tagállami felülvizsgálatához kössék;

13. hangsúlyozza a vidéki térségekben működő mezőgazdasági kisüzemek fontosságát, 
amelyek különös figyelmet és megnövelt pénzügyi forrásokat igényelnek;

14. emlékeztet arra, hogy az uniós költségvetés – a vidékfejlesztés, a Horizont Európa és az 
európai innovációs partnerség (EIP) programjai révén – fontos szerepet játszik az 
élelmiszerek, a mezőgazdaság, valamint a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítése és a 
megújuló biogazdaság terén folytatott kutatás és innováció támogatásában a 
fenntarthatóbb és időtállóbb földhasználatra és a nulla szén-dioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony körforgásos gazdaságra való átállás során;

15. hangsúlyozza, hogy a Horizont Európa program forrásainak jelentős részét az agrár-
élelmiszeripari ágazatra kell fordítani, különösen a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
tágabb összefüggésében; meggyőződése, hogy ebben az ágazatban fontos a kutatás, a 
fejlesztés és az innováció, valamint annak biztosítása, hogy a kutatás és az innováció 
eredményei eljussanak a mezőgazdasági termelőkhöz; támogatja a program 
előirányzatainak növelését a biztonságos, jó minőségű élelmiszerek és a mezőgazdaság 
innovatív formáinak biztosítása érdekében az Unióban, és emlékeztet arra is, hogy a 
mezőgazdasági termelőknek és más vidéki szereplőknek nyújtott megfelelő tanácsadási 
szolgáltatások fontos szerepet játszanak e célok elérésében;

16. ismételten aggodalmát fejezi ki az Egyesült Királyság Unióból való, megállapodás 
nélküli kilépésének piaci és költségvetési következményei miatt; további források 
elkülönítését kéri piaci és szakpolitikai intézkedésekre annak biztosítása érdekében, 
hogy további piaci zavarok esetén könnyen rendelkezésre álljanak a megfelelő 
eszközök; határozottan ellenzi a KAP előirányzatainak 2021-ben történő váratlan 
csökkentését, amennyiben nem születik megállapodás az Unió és az Egyesült Királyság 
között;

17. emlékeztet arra, hogy a termelőkre vonatkozó valamennyi új fenntarthatósági 
követelményt megfelelően kell finanszírozni és támogatni, mivel a Bizottság úgy véli, 
hogy a KAP megfelelő keret az európai zöld megállapodás vonatkozó célkitűzéseihez 
való hozzájáruláshoz; üdvözli azt a célt, hogy 2021 harmadik negyedévében kijelöljék a 
fenntartható élelmiszer-beszerzés kötelező minimumkritériumainak meghatározására 
szolgáló legjobb megoldásokat, és kéri a fenntarthatósági szempontok jobb 
figyelembevételét;
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18. helyteleníti, hogy a Bizottság javaslatában a POSEI program költségvetését 9 millió 
euróval, azaz 3,9%-kal csökkenti annak ellenére, hogy a Bizottság kötelezettséget 
vállalt arra, hogy az Unió legkülső régióinak nyújtott támogatás szintjét fenntartja; 
felszólít legalább a támogatás jelenlegi szintjének fenntartására a 228/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek2 megfelelően; hangsúlyozza a POSEI program 
alapvető fontosságát a legkülső régiókban a mezőgazdasági tevékenység fenntartása, 
valamint az élelmiszer- és mezőgazdasági termékekkel való ellátás szempontjából, 
amihez megfelelő forrásokra van szükség; emlékeztet e régiók földrajzi helyzetükből 
eredő sajátos társadalmi-gazdasági problémáira, különösen távoli fekvésükre, 
szigetjellegükre, kis méretükre, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaikra, amint 
azt az EUMSZ 349. cikke is elismeri;

19. javasolja, hogy biztosítsanak elegendő finanszírozást az új nemesítési technikák 
alkalmazásához, valamint a mezőgazdaság fenntarthatóságának és 
versenyképességének, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának javítását 
célzó fejlesztésekhez és kutatásokhoz;

20. úgy véli, hogy az Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás további 
kihívásokat fog jelenteni számos mezőgazdasági ágazat, különösen a hústermelés 
számára, és emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a mezőgazdasági ágazatban fenn kell 
tartani az egyenlő versenyfeltételeket; rámutat arra, hogy kezelni kell a harmadik felek 
által bevezetett egyéb kereskedelmi megállapodások és tarifális intézkedések által 
okozott lehetséges negatív hatásokat, és felszólít az érintett ágazatok piaci 
intézkedéseihez szükséges költségvetési források biztosítására;

21. emlékeztet arra, hogy az élelmezésbiztonság, valamint az élelmiszerlánc ellenálló 
képességének és fenntarthatóságának javításához szükség van a mezőgazdasági 
termelőkbe, szövetkezetekbe és kkv-kba történő beruházásokra, és rámutat arra, hogy a 
Covid19-válság rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság stratégiai szerepet játszik az 
élelmiszerválság elkerülésében azáltal, hogy megfizethető áron biztonságos és jó 
minőségű élelmiszereket biztosít; üdvözli, hogy a gazdaságélénkítési csomag keretében 
a mezőgazdaság az EMVA-n keresztül nyújtott beruházási támogatás 
kedvezményezettjei közé tartozik; kéri, hogy 2021-től a gazdaságélénkítési csomag 
előirányzatait is hajtsák végre; úgy véli továbbá, hogy a mezőgazdaságot és az 
élelmiszerlánc biztonságát nem érinthetik hátrányosan a megterhelő követelmények; 
üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy 2021 negyedik negyedévében az élelmiszer-
ágazatra vonatkozóan vészhelyzeti tervet készít;

22. sürgeti a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a mezőgazdasági ágazat demográfiai 
problémájával és a generációs megújulás hiányával, továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy 
megfelelő támogatási intézkedéseket kell biztosítani a fiatal mezőgazdasági termelők és 
a nemek közötti egyenlőség számára a vidéki területeken;

23. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék finanszírozásának és 
működésének ambiciózus felülvizsgálata nélkül az Unió nem lesz képes hatékonyan és 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Unió 
legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 
247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).
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gyorsan reagálni a további piaci zavarokra; ezért megismétli a Parlament arra irányuló 
javaslatát, hogy a KAP-átmenetről szóló rendeletről folytatott tárgyalások részeként 
vizsgálják felül a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék finanszírozását és 
működését;

24. üdvözli, hogy 2018-as árakon évente 450 millió euró válságtartalékot hoztak létre, és 
kitart amellett, hogy az alap felhasználása nem eredményezheti a közvetlen kifizetések 
ennek megfelelő csökkentését a későbbi években;

25. felhívja a figyelmet arra, hogy az ukrajnai orosz katonai beavatkozással kapcsolatos 
szankciók továbbra is indokoltak, annak ellenére, hogy negatív hatást gyakorolnak a 
mezőgazdasági ágazatra; kéri, hogy a költségvetésben legyen elegendő forrás e hatások 
enyhítésére;

26. kéri, hogy az Unión kívülről származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali 
előírások egyezzenek meg az uniós előírásokkal, és emlékeztet arra, hogy a Bizottság a 
„termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű legutóbbi stratégiában hangsúlyozta, hogy az 
importált élelmiszereknek továbbra is meg kell felelniük a vonatkozó uniós 
szabályozásnak és előírásoknak; kéri, hogy az Unió mezőgazdasági termelői kapjanak 
ellentételezést a költségvetésből, amennyiben a termelési előírásokban eltérések 
mutatkoznak;

27. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a biogazdaságot az európai zöld megállapodás 
kezdeményezés háttérbe szorította, és ragaszkodik ahhoz, hogy az Unió biogazdasági 
stratégiáját betartsák, és a finanszírozás elegendő legyen a meghozandó 
intézkedésekhez;

28. felszólít az erdészeti intézkedések – például a fenntartható erdőgazdálkodás – uniós 
költségvetésből történő megfelelő finanszírozására, figyelembe véve az erdőalapú 
értéklánc valamennyi gazdasági, társadalmi és környezeti aspektusát, mint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem fokozásának kulcsát; elismeri, hogy fenntartható 
erdőgazdálkodásra van szükség;

29. hangsúlyozza, hogy a széngazdálkodás fontos szerepet játszik az európai zöld 
megállapodásban foglalt célok elérésében; hangsúlyozza a széngazdálkodási 
kezdeményezésekre vonatkozó új kísérleti projektek finanszírozásának fontosságát 
2021-ben;

30. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció a mezőgazdaság korszerűsítésének, 
versenyképesebbé tételének és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának kulcsa; 
felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő költségvetési előirányzatokat a vidéki 
szélessávú hálózatok kiépítésére és javítására; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
„termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiában a Bizottság arra törekedett, hogy 
felgyorsítsa a gyors, szélessávú internet kiépítését a vidéki területeken annak érdekében, 
hogy 2025-ig elérje az 100%-os lefedettségre vonatkozó célkitűzést;

31. emlékeztet a tájékoztató kampányok, a jobb címkézés és oktatás fontosságára, amelyek 
segítik a polgárokat abban, hogy a fenntarthatóbb, az Unióban előállított mezőgazdasági 
termékeket fogyasszák; javasolja az állatjólétre, az egészséges élelmiszerekre és a 
táplálkozásra irányuló programok előmozdítását;
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32. megjegyzi, hogy a gazdaságélénkítési csomagban szereplő vidékfejlesztési alapok 
fontos szerepet játszanak a KAP II. pillérének finanszírozásában; sajnálja azonban, 
hogy a támogatás ideiglenes, és csak 2023-ig tart;

33. az állatjóléti politika jobb végrehajtására és megújítására szólít fel annak érdekében, 
hogy konkrét eredmények szülessenek az állatjólét javítása terén; rámutat arra, hogy 
számos tagállam nem tartja be a jelenlegi szabályokat; javasolja, hogy a kötelezettségek 
nyomon követésére és betartatására megfelelő költségvetési forrásokat különítsenek el;

34. ragaszkodik ahhoz, hogy a mezőgazdasági ágazatokat támogató Covid19-
válságintézkedéseknek 2021-ben is folytatódjanak; kéri továbbá, hogy vegyék 
figyelembe a munkaerő mobilitását az uniós mezőgazdaságban tapasztalható esetleges 
hosszú távú munkaerő- és egyéb hiányok kezelése érdekében;

35. aggasztják a Covid19-válság miatti lehetséges áremelések és a fontos 
élelmiszertermékek hiánya; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék 
nyomon a mezőgazdasági termékek áringadozásait, amelyek károsan hatnak a 
gazdálkodók bevételeire és a fogyasztókra, és szükség esetén haladéktalanul tegyenek 
eredményes válaszlépéseket;

36. újólag megerősíti az uniós iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és iskolatejprogram alapvető 
fontosságát az Unióban az egészségtelen étrend miatti elhízás és az alultápláltság 
jelentette kihívások kezelésében; kéri a Bizottságot, hogy csökkentse a rendszerrel 
kapcsolatos bürokráciát, és hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a gyermekek 
egészséges étkezési szokásait, valamint a gyümölcs-, zöldség- és tisztatej-fogyasztást;

37. emlékeztet arra, hogy a Bizottság évi 20 000 millió eurót ajánlott fel a biológiai 
sokféleségre vonatkozó stratégia által előírt lehetséges új fenntarthatósági 
követelmények teljesítésére; kitart amellett, hogy a finanszírozásnak a KAP 
költségvetésén kívülről kell származnia; rámutat arra, hogy e célkitűzések teljesítése 
nem csökkentheti az élelmezésbiztonságot vagy a vidéki területek megélhetését az 
Unióban; ismételten hangsúlyozza a biológiai sokféleség megőrzésének fontosságát, és 
emlékeztet arra, hogy az nem csak a mezőgazdasági termelők és az erdőtulajdonosok 
felelőssége, hanem az egész társadalomé; hangsúlyozza az önkéntes védelmi 
intézkedések fontosságát.
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