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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 
állásfoglalásaira, amelyekben kérte a KAP finanszírozásának legalább a jelenlegi 
szinten tartását;

2. 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 csökkenése 
miatt (–3231 millió EUR kötelezettségvállalási és –3215 millió EUR 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;

3. 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 
finanszírozására vonatkozó kötelezettségvállalásait, amelyekből a mezőgazdasági 
ágazatnak jelentős mértékben részesülnie kell az európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és -ellátás fontosságára; emlékeztet arra, hogy 
az élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági termelők és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
számára a vidéki térségekben;

4. kéri a Bizottságot, hogy a költségvetés-tervezet módosító indítvány útján történő 
felülvizsgálata során a COVID19-válság által hátrányosan érintett egyes 
kulcsfontosságú ágazatok piaci válságának kezelése érdekében igazítsa ki a 
költségvetést;

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont Európa program fontos szerepet játszik az agrár-
élelmiszeripari ágazaton és a biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és innováció 
támogatásában, amely elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
átálláshoz azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú termékeket.


