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INDOKLÁS

Az agrárpiacok fokozatos megnyitása és nemzetközi orientációja komoly strukturális hatást 
fog gyakorolni a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre az Európai Unióban. Ezért a 
lisszaboni stratégia keretében a Közösség alapvető célját kell, hogy képezze a vidéki térségek 
gazdasági potenciáljának fenntartható erősítése, biztosítása és versenyképessége.
Az EU a KAP reformjával fontos és helyes lépést tett meg. A reformmal lényegesen erősödik 
a mezőgazdaság piaci integrációja. Mindez új fejlődési esélyeket nyit meg, ugyanakkor 
kockázatot is jelent azon gazdaságok és piacok számára, amelyek nem tudnak elég gyorsan 
alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Ugyanakkor tovább növekednek a társadalom igényei a 
mezőgazdasággal és az élelmiszertermeléssel szemben.

Az Európai Parlamentnek a mezőgazdaság területén sokáig kellett harcolnia az együttdöntési 
eljárás érdekében. Üdvözlendő, hogy az alkotmánytervezet átvette az Amszterdami Szerződés 
óta rögzített együttdöntést a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem 
területén. Az agrárpolitika terén azonban az Agrárminiszterek Tanácsa a mai napig 
felülemelkedhet az Európai Parlament véleményén. Így az alkotmánytervezet ugyan kilátásba 
helyezte a demokratikus legitimáció erősödését abban a tekintetben, hogy minden 
agrárpolitikai elvi döntésnek az együttes döntéshozatal tárgyát kell képeznie, sok lényeges 
piacgazdasági kérdésben azonban az alkotmánytervezet a jelenlegi helyzethez képest romlást 
jelentett volna. Ezekben a kérdésekben a Tanács az Európai Parlament részvétele nélkül 
döntene.

A közös agrárpolitika az európai integráció alappillére. Tekintettel a KAP nagy jelentőségére 
és kiemelkedő helyére az EU költségvetésében, az európai polgárok számára a lehető 
legnagyobb mértékű átláthatóságot és részvételt kell biztosítani ezen az érzékeny területen. 
Ezért az európai intézményrendszer jövőbeli felépítéséhez az EP teljes együttdöntési 
hatáskörét kell megkövetelni az összes agrárpolitikai, fogyasztóvédelmi és 
élelmiszerbiztonsági kérdésben.

Ehhez azonban a közös agrárpolitika céljainak alapvető újradefiniálására van szükség: a III. 
rész III-123. cikke elavult, és többé nem képviselhető. A mezőgazdaság ma 10 millió ember 
számára nyújt munkahelyet az Unióban. A vidéki térségek fenntartható fejlődésének egyetlen 
biztosítékát jelenti, és elválaszthatatlanul összekapcsolódik azzal. A KAP napjainkban a 
minőségi élelmiszerek tisztességes nemzetközi feltételek között történő, piacorientált, a 
környezetet és erőforrásokat kímélő fenntartható termelését ösztönzi. A KAP figyelembe 
veszi az állatvédelem követelményeit, és intézkedéseket hoz a járványos állatbetegségek 
elkerülésére.

Az előadó megállapítja, hogy a társadalmilag elfogadható KAP megvalósításához a jelenlegi 
alkotmánytervezet nem elegendő. A Parlamentnek sokkal inkább arra kell törekednie – a 
Mezőgazdasági Bizottságnak az európai alkotmányról szóló szerződésre vonatkozó 
véleményében követeltekhez hasonlóan –, hogy közelebbről megismertesse a polgárokkal a 
közös agrárpolitika jelentőségét, fejlődését és a fogyasztók számára nyújtott előnyeit.
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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri az illetékes Alkotmányügyi 
Bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába vegye át a következő javaslatokat:

1. Azt a nézetet vallja, hogy a közös agrárpolitikának (KAP) hozzá kell járulnia a lisszaboni 
stratégia céljainak eléréséhez, különösen a foglalkoztatás fellendítése, a kutatás és a 
technológia terén, hogy segítse az európai gazdaság versenyképesebbé és hatékonyabbá 
tételét,

2. Sajnálatát fejezi ki, hogy a jelenlegi Szerződés értelmében az együttdöntési eljárás nem 
vonatkozik a közös agrárpolitikára (KAP), és egy jövőbeni szerződés részeként kéri , hogy 
az együttdöntési eljárást prioritási ügyként terjesszék ki a KAP-ra, különösen azért, hogy a 
javasolt alkotmányról szóló szerződésben (III-230. cikk (2) bekezdés, és III-231. cikk (3) 
bekezdés) lévő hiányosságokat pótolják;

déplore que, aux termes du traité actuel, la procédure de codécision ne soit pas 
d'application en ce qui concerne la politique agricole commune et demande que, dans le 
cadre d'un futur traité, cette procédure de codécision soit élargie, à titre prioritaire, à la 
PAC, ce qui permettrait notamment de combler les lacunes du traité établissant une
Constitution pour l'Europe (article III-230, paragraphe 2, et article III-231, 
paragraphe 3), en matière de codécision dans le secteur agricole;

3. sajnálatát fejezi ki, hogy az eddig konzultáció alá tartozó kérdésekben a továbbiakban a 
Parlament részvétele nélkül lehet határozni; mindezt az európai népesség széles rétegeinek 
az alkotmánytervezettel kapcsolatos kétségeit és a demokratikus deficit leépítésének 
szükségességét figyelembe véve nem tartja eredményre vezetőnek;

4. Kiemeli, hogy a közös agrárpolitikának a III-227 cikkben meghatározott céljai 
ellentétesek az Európai Unió I-3. cikkben megfogalmazott célkitűzéseivel; ezért 
elengedhetetlennek tartja a közös agrárpolitika célkitűzéseinek aktualizálását annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék e politika legújabb fejlődését és különösen annak 
többfunkciós szerepét magukkal a gazdákkal, a vidékfejlesztéssel, a környezettel és a 
fogyasztókkal szemben; és a fertőző állati betegségek elleni küzdelemmel kapcsolatos 
intézkedések szükségességét;

5. tekintettel a közös agrárpolitika céljaira, továbbra is a következő szöveget tartja 
megfelelőnek:

„A közös agrárpolitika célja:

a. támogatja egy többfunkciós, a környezet- és állatvédelmet és a tájképet figyelembe vevő 
gazdálkodási ágazat kidolgozását az Európai Unióban, amely elősegíti a biológiai 
sokféleséget; és amely jutalomban részesíti a mezőgazdasági termelőket az ezen célokhoz 
való hozzájárulásukért,

b. a mezőgazdasági termelékenység növelése a műszaki fejlődés előmozdításával és 
felelősségteljes felhasználásával, a mezőgazdasági termelés racionalizálásával és a 
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termelési tényezők optimális alkalmazásával

c. a vidéki lakosság számára tartós perspektívák megteremtése, különösen a vidékfejlesztési 
politika, az EU piacain termékeik számára kiegyensúlyozott terep, és a vidéki 
munkahelyek biztosítása és létrehozása révén, 

d. a piacok stabilizálása és a lakosság kiváló minőségű és biztonságos élelmiszerekkel 
történő ellátásának biztosítása, amelyeket elfogadható előírások alapján gyártanak, az 
állatvédelmet, a környezetet, és a munkaerőt illetőleg,

e. innovatív technológiák és koncepciók kialakítása, amelyek célja az élelmiszertermelés 
minőségének javítása, az anyag-felhasználási és termelési költségek csökkentése, és a 
mezőgazdasági termékek nyersanyagként, többek között megújuló energiaforrásként 
történő felhasználása;

6. úgy véli, hogy ezeket a célokat, mindenesetre, egy – esetlegesen – rövidített– a célok 
meghatározására, feladatok elosztására, és a főbb EU döntéshozatali eljárásokra 
korlátozott – alkotmányos szerződésbe kell foglalni, míg a részletesebb rendelkezéseket 
egy külön szerződés tartalmazhatja
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