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Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről1 kiadott 2017. november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározta a 2020 utáni közös agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) lehetséges kihívásait, 
célkitűzéseit és irányvonalait. 
 
E közlemény alapján a Bizottság a KAP-ra vonatkozóan meghatározott egy sor jogalkotási javaslatot2, 
melyek szerint a KAP-nak eredményorientáltabbá kell válnia, nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidéki 
területek gazdasági, társadalmi, környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, valamint elő kell segítenie 
az uniós jogszabályokból adódóan a kedvezményezettekre nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentését. 
 
A közös piacszervezés tekintetében a módosítások nem terjednek ki a gabonafélék állami 
intervenciójához kapcsolódó egyedi rendelkezésekre, a felvásárlási árak és a biztonsági háló 
általános elvei pedig hatályban maradnak. 
 
A környezet- és éghajlatbarát mezőgazdasági gyakorlatok ösztönzése érdekében a jogalkotási 
javaslatok egy ambiciózusabb és színvonalasabb környezet- és éghajlatvédelmi struktúráról 
rendelkeznek három konkrét célkitűzésen alapulva, melyek a környezet és az éghajlat, valamint a 
mezőgazdaság és a vidéki területek mint egy egységes egész szoros kapcsolatának különböző 
szempontjait hivatottak tükrözni. 
 
A KAP új javasolt teljesítési modelljével összhangban a tagállamoknak ki kell dolgozniuk a kötelező 
és önkéntes intézkedések elegyét, szem előtt tartva a KAP környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzéseihez kapcsolódó egyéni célértékeiket és szükségleteiket. A fenntartható kukoricatermelést 
így a tagállamok által meghatározott kereten belül lehet támogatni. 
 

                                                      
1  COM(2017) 713 final. 
2  Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által 

elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 
(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra 
vonatkozó szabályok megállapításáról – COM(2018) 392 final – 2018/0216 (COD). 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és 
monitoringjáról és az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről – COM(2018) 393 final – 2018/0217 
(COD). 

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek 
minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, 
az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU 
rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 
megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról – COM(2018) 394 final – 2018/0218 (COD). 


