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• Több támogatás az éghajlat- és környezetbarát gazdálkodóknak

• Az éves közvetlen kifizetések maximuma 100 ezer euró lesz, a kisvállalkozások több
támogatáshoz jutnak

• A gazdálkodók egyedi igényeire válaszoló válságintézkedések

• Szigorúbb szankciók a környezetvédelmi vagy állatjóléti szabályokat sorozatosan
megszegőkkel szemben
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Csak a rugalmas, fenntartható és válságbiztos agrárpolitika garantálhatja, hogy a
gazdálkodók továbbra is biztosítani tudják a biztonságos élemiszerellátást az Unió
egészében.
 
A képviselők pénteken elfogadták álláspontjukat  a 2022 utáni  agrárpolitika reformjáról.  A
parlamenti  delegáció ezzel  készen áll  a  tárgyalásokra az uniós szakminiszterekkel.
 
Elmozdulás a teljesítmény-alapú szakpolitika felé
 
 
A képviselők támogatják azt a szakpolitikai irányváltást,  amelynek köszönhetően az uniós
agrárpolitika ezentúl jobban igazodik az egyes tagországok egyedi igényeihez. A képviselők
ugyanakkor  ragaszkodnak  ahhoz,  hogy  az  Unió  egészében  egyenlőek  maradjanak  a
versenyfeltételek.  A  kormányoknak stratégiai  tervet  kell  készíteniük  és  jóváhagyatniuk  a
Bizottsággal, amelyben felvázolják, hogyan szándékozzák a gyakorlatban végrehajtani az uniós
célkitűzéseket. A Bizottság pedig nemcsak a szabályos teljesítést, hanem a teljesítményt is
ellenőrizni fogja.
 
Az uniós gazdálkodások környezeti hatásának javítása
 

A képviselők fenntarthatóbbá tennék a mezőgazdaságot, hogy továbbra is biztonságos maradjon az élelmiszerellátás
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A stratégiai terveknek összhangban kell állnia a párizsi megállapodás céljaival, fogalmaznak a
képviselők.
 
A Parlament megerősítette az éghajlat- és környezetbarát elemeket a közvetlen kifizetések
feltételei között. Ezeket a feltételeket minden gazdálkodónak teljesítenie kell, ha közvetlen
kifizetésben szeretne részesülni. A képviselők ezen kívül a vidékfejlesztési források legalább 35
százalékát  is  különböző  környezetvédelmi,  i l letve  az  éghajlatváltozás  ellen  ható
beavatkozásokra fordítanák. A közvetlen kifizetésekre szánt források legalább 30 százalékát
önkéntesen ökogazdálkodási módszereket alkalmazók támogatására kellene kiosztani. Az ilyen
módszereket  alkalmazó gazdálkodók a környezetbarát  lépésért  cserébe több támogatást
kaphatnának.
 
A képviselők ragaszkodnak ahhoz, hogy minden tagállam biztosítson gazdálkodói számára
mezőgazdasági tanácsadást,  és az uniós támogatása legalább 30 százalékából segítse a
gazdálkodókat  megbirkózni  az  éghajlatváltozással,  a  természeti  erőforrások fenntartható
kezelésében, és a biológiai sokféleség megőrzésében. A képviselők arra kérik a tagállamokat,
hogy ösztönözzék gazdálkodóikat: a mezőgazdasági területek tíz százalékát ne vonják be a
termelésbe, hanem a biológiai sokféleség kedvéért tartsák fenn például sövényeknek, nem
termő fáknak, tavaknak.
 
Kevesebb pénz a nagyüzemeknek, több a kisvállalkozásoknak és a fiatal gazdálkodóknak
 
A képviselők a közvetlen kifizetések éves összegének 60 ezer euró feletti részét fokozatosan
csökkentenék, a kifizetések felső határát pedig 100 ezer euróban szabnák meg. A gazdálkodók
azonban  a  teljes  összegből  még  csökkentés  előtt  levonhatnák  a  mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódóan bejelentett munkabérek 50 százalékát. A nemzeti közvetlen
kifizetések legalább hat százalékát a kis- és középméretű gazdálkodások támogatására kellene
fordítani.  Ha azonban ez  az  arány  meghaladja  a  12  százalékot,  akkor  a  100 ezer  eurós
kifizetési  plafon  betartása  váljon  önkéntessé,  javasolják  a  képviselők.
 
A tagállamok a közvetlen kifizetésekre szánt keret legalább négy százalékát fiatal gazdálkodók
támogatására fordíthatják. A képviselők szerint a vidékfejlesztési alapból további támogatás
biztosítható úgy, hogy a fiatal gazdálkodók beruházásait előbbre sorolják.
 
A Parlament külön nyomatékosítja, hogy uniós támogatásban csak azok részesülhetnek, akik
legalább minimális szintű mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Automatikusan ki kell zárni
azokat,  akik repülőtereket,  vasúttársaságokat,  vízműveket,  ingatlanügynökségeket,  illetve
állandó sport-  és rekreációs területeket üzemeltetnek.
 
Vegaburger és tofu-steak: nincs változás a növényalapú termékek címkézésében
 
A képviselők elutasították az összes olyan módosító indítványt, amelyek kizárólag a hústartalmú
termékek esetében engedélyezték volna a húsra vonatkozó elnevezéseket. A növényalapú
termékek elnevezésében tehát nem változik semmi.
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Segítség válsághelyzetben és a nehézségek leküzdéséhez
 
A Parlament a bizottsági javaslathoz képest további segítő intézkedéseket tart szükségesnek
ahhoz, hogy a gazdálkodók meg tudjanak birkózni a különböző nehézségekkel és fel legyenek
készülve  az  esetleges  válsághelyzetekre.  A  képviselők  nagyobb  piaci  átláthatóságot
szeretnének,  beavatkozási  stratégiát  várnak  minden  egyes  mezőgazdaság  termékre
vonatkozóan, és kékik, hogy a környezet állapotát vagy az állatok egészségét és jólétét javító
mezőgazdasági gyakorlat  mentesüljün a versenyjogi szabályok alól.  A Parlament emellett
szorgalmazza, hogy a gazdálkodókat az árak és piacok ingadozásakor kisegítő mezőgazdasági
válságtartalék ne csak szükség esetén rendelkezésre álló,  hanem állandó eszköz legyen,
rendes költségvetéssel.
 
A sorozatos szabályszegés szigorúbb büntetése és uniós panasztételi mechanizmus
 
A Parlament  szigorítani  kívánja a szankciókat  azokkal  szemben,  akik  több alkalommal  is
megsértik az uniós szabályokat például a környezetvédelem vagy az állatjólét terén. A büntetés
mértékét a támogatási jogosultság szerinti kifizetés jelenlegi öt százalékáról tíz százalékra
kellene növelni.
 
A képviselők emellett eseti uniós panasztételi mechanizmus felállítását is szorgalmazzák. Akkor
lehetne ezzel az eszközzel élni, ha egy gazdálkodó vagy vidéki kedvezményezett úgy érzi, hogy
olyan igazságtalanság vagy hátrány érte egy uniós támogatással kapcsolatban, amelyet saját
nemzeti kormánya nem orvosolt kellőképpen.
 
A szavazások eredménye és további információk
 
A stratégiai tervekről szóló rendelet tervezetét a képviselők 425 szavazattal, 212 ellenében és
51X tartózkodás mellett fogadták el.
 
A közös piacszervezésről szóló rendelet tervezetét a képviselők 463 szavazattal, 133 ellenében
és 92 tartózkodás mellett fogadták el.
 
A KAP finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló rendelet tervezetét a képviselők
434 szavazattal, 185 ellenében és 69 tartózkodás mellett fogadták el.
 
Az  elfogadott  jogszabályokkal  kapcsolatban  további  részletek  a  háttérdokumentumban
olvashatók  (angolul).
 
A Mezőgazdasági Bizottság elnöke és a három jelentéstevő nyilatkozata itt olvasható (angolul).
 
A keddi vita magyar felszólalója
 
Hidvéghi Balázs (EPP)
 
Háttér 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201019BKG89682
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201022IPR89931
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=171ed6be-9ded-a591-a5d0-d0aebb0b86ec&date=20201020


Az 1962-ben elindított uniós agrárpolitika legutolsó reformjára 2013-ban került sor.
 
A közös  agrárpolitika  jelenlegi  szabályozása  2020.  december  31-ig  van  érvényben.  Ezt
követően átmeneti szabályok lépnek életbe egészen addig, amíg új megállapodás nem születik
a Parlament és a Tanács között a KAP folyamatban levő reformjáról, és a két intézmény azt el
nem fogadja.
 
 
A KAP költségvetése a 2020-as uniós büdzsé 34,5 százalékát teszi ki (58,12 milliárd eurót). A
KAP forrásainak 70 százaléka hat-hét millió uniós gazdaság megélhetését segíti.
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szövegek hamarosan itt lesznek olvashatók (2020.10.23.)
A vita felvételről (2020.10.20.)
Az eljárás lépései (angolul) – a közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitoringja
Az eljárás lépései (angolul) – stratégiai tervek
Az eljárás lépései (angolul) – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése
Jelentéstevő (stratégiai tervek): Peter Jahr (EPP, Németország)
Jelentéstevő (a mezőgazdasági termékek közös piacszervezése): Eric Andrieu (S&D,
Franciaország)
Jelentéstevő (a KAP finanszírozása, irányítása és ellenőrzése): Ulrike Müller (Renew,
Németország)
EP kutatószolgálat: KAP stratégiai tervek (2018. december, angolul)
EP kutatószolgálat: KAP-módosító indítványok a mezőgazdasági termékek közös
piacszervezéséhez (2019. október, angolul)
EP kutatószolgálat: KAP horizontális rendelet (2019. június, angolul)
EP kutatószolgálat: A 2020 utáni KAP - a reformcsomag és a jelenlegi rendelet
összehasonlítása (2018. szeptember, angolul)
Tanulmány: A 2020 utáni KAP: az Európai Bizottság jogszabály-javaslatának értékelése (2018.
október, angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Ján JAKUBOV
sajtóreferens

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu
agri-press@europarl.europa.eu
@EP_Agriculture

Sajtóközlemény

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

5 I 6

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/plenary-session_20201020-0900-PLENARY_vd
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0217(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0216(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96772/PETER_JAHR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/113892/ERIC_ANDRIEU/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124862/ULRIKE_MULLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/common-agricultural-policy_15405_pk
https://twitter.com/EP_Agriculture
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sajtóreferens
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https://twitter.com/Europarl_HU

