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A mezőgazdaságért felelős biztosjelölt 

 

 

1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 

területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 

erre? Hogyan járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének 

előmozdításához? Hogyan valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség 

érvényesítését, és hogyan integrálja a nemek közötti egyenlőség szempontjait a 

portfóliójához tartozó valamennyi szakpolitikai területbe? Milyen garanciákat tud 

adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon tudja biztosítani, hogy 

semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi kérdésessé feladatköre 

ellátását a Bizottságban? 

 

Olyasvalakiként, aki fiatal kora óta személyes és szakmai kapcsolatban állt a vidéki élet 

valóságával, komoly kötelezettséget érzek az iránt, hogy polgáraink számára biztonságos és 

megfizethető élelmiszereket, valamint a mezőgazdasági termelőink számára megfelelő 

életszínvonalat biztosítsunk. Lengyelország vidéki térségéből származom és szilárdan hiszek 

abban, hogy támogatni kell a vidéki közösségeket. 

 

A jog, a politika és a közpénzek ellenőrzése területén rendelkezem tapasztalattal. 

Lengyelországban regionális és tartományi szinten voltam bíró, majd kinevezést kaptam a 

Fellebbviteli Bírósághoz és a Legfelsőbb Bírósághoz. A lengyel parlament képviselője voltam 

és a parlament alelnökeként is tevékenykedtem. A lengyel Legfőbb Ellenőrző Hivatal elnöki 

posztját hat évig töltöttem be. 2004-ben európai parlamenti képviselővé választottak. 

Parlamenti képviselőségem alatt a Költségvetési Bizottság póttagja, a szomszédos országokba 

delegált több küldöttség tagja és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság teljes jogú tagja voltam. 

2004 és 2016 között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság alelnöke és az Európai 

Parlament állatjóléttel és -védelemmel foglalkozó közös munkacsoportjának elnöke voltam. 

2016-ban kineveztek az Európai Számvevőszék tagjának.   

 

Az Európai Parlament képviselőjeként nagy szerepet játszottam az állatjólét, az 

élelmiszerárak és a bioélelmiszerek címkézése terén. Személyesen tapasztalhattam, hogy a 

mezőgazdasággal és a vidékfejlesztéssel kapcsolatos témák igen érzékeny kérdések, mivel 

közvetlenül érintik polgárainkat. Megtanultam, hogy mennyire fontos a különböző 

vélemények meghallgatása. Azt is érzékeltem, hogy a parlamenti képviselők közös célja, 

hogy együttes erővel lépjenek fel a mezőgazdasági ágazat előtt álló számos kihívás megoldása 

érdekében, és együtt találjanak megoldásokat.  
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A Számvevőszéknél továbbra is a mezőgazdasághoz kapcsolódó ügyiratokkal foglalkoztam. 

Én voltam felelős a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására irányuló intézkedésekről, az 

állatjólétről, a vidékfejlesztési programozásról, valamint a polgárainak az élelmiszerekben 

előforduló vegyi anyagokkal szembeni védelmét szolgáló rendszerről szóló jelentésekért. 

Felelős voltam egy fontos jelentésért is, amely rámutatott a rossz levegőminőség emberi és 

gazdasági következményeire.  

 

Mindazonáltal nem csupán a távolból figyeltem meg a mezőgazdasági ágazatot. Egy nagy 

gazdálkodási múltra visszatekintő vidéki térségben születtem és nőttem fel. Megtanultam, 

hogy mit jelent a mezőgazdasági munka. Úgy vélem, hogy ez olyasvalami, amit személyesen 

kell megtapasztalni, ha meg akarjuk érteni a gazdákat.   

 

Megtiszteltetésnek és kitüntetésnek tekintem, hogy támogathatom a Bizottság megválasztott 

elnöke, von der Leyen nyílt, inkluzív és együttműködő munkamódszerét, hogy együtt 

dolgozhatom vele és a biztosi testülettel az Európai Unió prioritásainak érvényesítésén és az 

előttünk álló kihívások leküzdésen. Arra fogok törekedni, hogy munkámmal előmozdítsam a 

gazdák és a vidéki területeken élő emberek jólétét. 

 

A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen a nemek közötti egyenlőséget 

kiemelt kérdésként kezelte, és vállalta, hogy jó példával jár elöl azáltal, hogy a nemek 

szempontjából kiegyensúlyozott összetételű biztosi testületet hoz létre. Ugyanezt az elvet 

kívánom alkalmazni kabinetemben. Abban is hiszek, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség 

általános érvényesítésének megerősítése a politikai döntéshozatalban jobban kihasználja az 

erőforrásokat, hatékonyabbá teszi a szakpolitikát, támogatja a fenntartható fejlődést és 

tisztességesebb társadalmakat hoz létre. Ez nagyon fontos az én portfólióm esetében, mivel az 

EU-ban a mezőgazdasági üzemek kevesebb mint egyharmadát vezetik nők. Törekedni fogok 

arra, hogy ez az arány javuljon.  

 

Köztisztviselőként mindvégig tudatában voltam annak, hogy kerülnöm kell minden olyan 

funkciót vagy helyzetet, amely megkérdőjelezhetné függetlenségemet, pártatlanságomat és a 

Bizottság számára való rendelkezésre állásomat. Az Európai Számvevőszék tagjaként 

gondosan ügyeltem az intézménnyel szembeni kötelezettségeim teljesítésére, mind a pénzügyi 

érdekeltségeimről szóló nyilatkozataim tekintetében, mind azon kötelességem tekintetében, 

hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el, és senkitől ne fogadjak el utasításokat.  

Továbbra is a legnagyobb gonddal kerülni fogok, illetve meg fogok szüntetni minden olyan 

helyzetet, amely hivatalos feladataim ellátásában akadályozna. 

 

2. A portfolió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel 

 

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 

saját, illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? Milyen konkrét 

kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 

jogalkotási kezdeményezések iránti kérései tekintetében? A tervezett 

kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 

hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

 



   

3 
 

Megtiszteltetés számomra, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ezt a feladatkört ellássam egy 

olyan pillanatban, amely meghatározó mind az EU, mind pedig az európai mezőgazdaság 

számára. A közös agrárpolitika reformja kulcsfontosságú lesz a mezőgazdasági termelők és 

polgáraink jövője szempontjából. Reagálnunk kell az igényeikre. Modern, hatékony és 

egyszerűsített politikát kell kialakítanunk; karbonsemleges kontinenssé kell válnunk, és 

foglalkoznunk kell az éghajlatváltozással; vidéki térségeink számára hosszú távú jövőképre 

van szükségünk. A célkitűzések közötti megfelelő egyensúly megteremtése a tevékenységem 

egyik központi eleme lesz. Ezt azonban nem lehet önmagában megvalósítani. A portfoliómat 

számos szakpolitika metszéspontjában látom, és a biztosi testületben kollégáimmal vállvetve, 

az együttműködés szellemében kívánok dolgozni. Ez a megválasztott elnök által 

megfogalmazott jövőkép kulcsfontosságú eleme. A 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi kerettel kapcsolatban, valamint a nemzetközi színtéren is készen állok arra, hogy a 

biztosi testületben dolgozó kollégáim munkájához hozzájáruljak.  

 

Mind európai parlamenti képviselőként, mind pedig az Európai Számvevőszék tagjaként 

szerzett tapasztalataim révén átfogó és globális ismeretekre tettem szert az elszámoltathatóság 

fontosságáról az uniós intézményeken belül és azok között. Az ellenőrzési jelentésért felelős 

tagként a végső felelősséget én vállaltam, még akkor is, ha a jelentést a Számvevőszék 

valamennyi tagja jóváhagyta. Az uniós döntéshozatal összetett folyamat, amelynek keretében 

a Bizottság két, egyenrangú társjogalkotóval működik együtt. Teljes mértékben készen állok 

arra, hogy politikai felelősséget vállaljak a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén 

megvalósuló fellépésekért, ugyanakkor kész vagyok a testületiség elvét tiszteletben tartva a 

biztosi testület tagjaival is együttműködni. Teljes mértékben tisztában vagyok mindazzal, amit 

a Parlament a nyílt, rendszeres és őszinte jelentéstételek keretében jogosan vár el 

személyemtől. A Bizottság megválasztott elnöke egyértelműen meghatározta, hogy milyen 

módon szeretné, ha az európai zöld megállapodás hatálya alá tartozó szakpolitikai területekkel 

foglalkozó európai biztosok együttműködnének egymással. Készen állok arra, hogy teljes 

mértékben részt vegyek ebben az együttműködésben.    

 

Szilárd meggyőződésem, hogy az átláthatóság elengedhetetlen az EU demokratikus 

legitimitásának és fenntarthatóságának megerősítéséhez, valamint a polgárok bizalmának 

megszerzéséhez. Személyes szinten, a Bizottság alkalmazandó szabályainak megfelelően 

nyilvánosságra fogok hozni minden olyan esetet, amikor szakmai szervezetekkel vagy 

egyénekkel lépek kapcsolatba vagy találkozok bármilyen, az uniós szakpolitikával 

kapcsolatos ügyben. Intézményi szinten a nyitottság és az együttműködés szellemében fogom 

folytatni munkámat a Parlamenttel, erősítve ezáltal az intézményeink közötti partnerséget.  

 

Miután 12 évet töltöttem az Európai Parlament tagjaként, teljes mértékben tisztában vagyok a 

Parlamenttel és a Tanáccsal való egyenlő bánásmód jelentőségével, valamint a Parlament és a 

Bizottság között fennálló erős kapcsolattal. Nagy figyelmet fogok fordítani a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásra, és teljes mértékben a Bizottság 

megválasztott elnöke mellett állok azon kötelezettségvállalásában, hogy támogatja az Európai 

Parlament kezdeményezési jogát. 

 

Kérdések a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről 

1. 2018 júniusában az Európai Bizottság javaslatokat nyújtott be egy új KAP-ra. 

Jelentős reformról van szó, mely lehetőséget ad az ágazat versenyképességének a 

javítására és a környezet szempontjából is előnyösebb. Mi a biztosjelölt álláspontja a 

javasolt anyagról és különösen az új teljesítési modellről és az ahhoz csatlakozó 
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stratégiai tervekről? A biztosjelöltnek szándékában áll-e és miképpen a javaslatok 

egyes elemeinek módosítása? Szándékában áll-e a biztosjelöltnek az ellenőrzések 

szigorítása és erősítése annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok végrehajtsák 

a közös európai célkitűzéseket, igazolhatóan költsék el a közpénzeket, valamint hogy 

létrejöjjenek az egyenlő versenyfeltételek? Miképpen lesz képes a jövőbeli KAP 

szinten tartani a mezőgazdasági gazdálkodók létszámát és biztosítani a 

nemzedékváltást? Mi a hosszú távú elképzelése a mezőgazdaság és a vidéki térségek 

tekintetében?  

________________________________________ 

A Bizottság megválasztott elnöke közzétette az európai zöld megállapodást, amely 

egyértelmű célkitűzéseket fogalmaz meg az EU számára: a világ első klímasemleges 

kontinensévé válást, Európa természeti környezetének megőrzését, valamint a nulla 

szennyezési cél felé való elmozdulást. Az európai mezőgazdaságnak és a közös 

agrárpolitikának (KAP) kulcsszerepet kell játszania ebben a folyamatban. Az európai zöld 

megállapodás évtizedeken keresztül meg fogja határozni az európai mezőgazdaság jövőképét 

és stratégiáját. Gondoskodni fogok arról, hogy az európai mezőgazdaság ambiciózus, 

igazságos és tényeken alapuló legyen.  

Az európai gazdálkodók jelentős mértékben hozzájárulnak társadalmunkhoz az élelmiszer-

termelés és az éghajlattal és a környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása terén, 

valamint a szélesebb vidéki területek részeként, amelyek közösségei alapvető szerepet 

játszanak Európa társadalmi-gazdasági szerkezetében és kulturális sokszínűségünkben. 

Európa egyik alapfeladata, hogy megfizethető élelmiszereket biztosítson polgáraink számára, 

és megfelelő életszínvonalat biztosítson a mezőgazdasági termelők számára. Itt az ideje, hogy 

megvitassuk a gazdákkal, milyen típusú mezőgazdasági tevékenységet szeretnének 

gyermekeiknek örökül hagyni, milyen legyen a gazdálkodás a század közepén, és hogy 

együttesen hogyan juthatunk el odáig.  

A mezőgazdasági ágazat, amely mélyreható átalakulásokon megy keresztül, olyan jelentős 

kihívásokkal szembesül, mint a folyamatban lévő globalizációs folyamat, az éghajlati 

változások, a fogyasztói szokások változása, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 

csökkentésére irányuló követelmény, a természeti erőforrások hatékonyabb védelme, valamint 

az emberi és állati egészség védelmének egyre nagyobb figyelemmel kísérése.  

Mindezek az elemek európai szintű, hosszú távú, határozott fellépést követelnek meg, így 

támogatva a mezőgazdasági közösségünket a változó világhoz való alkalmazkodásban. Ezzel 

párhuzamosan a mezőgazdaság fenntarthatóbbá tételére, valamint az éghajlatunkra és a 

környezetünkre gyakorolt negatív hatások enyhítésére kell összpontosítanunk.  

Szilárd meggyőződésem, hogy a KAP alapvető szerepet játszik Európa családi gazdálkodási 

modelljének megőrzésében, és továbbra is döntő fontosságú lesz abban, hogy a 

mezőgazdasági termelők sikeresen alkalmazkodhassanak az új kihívásokhoz. Az EU 

mezőgazdasága egyre inkább ki van téve az éghajlatváltozás hatásainak, és érzékeny a 

globális piacok változásaira. Ezért erőfeszítéseinket arra kell összpontosítanunk, hogy 

bizonyosságot és stabilitást teremtsünk a mezőgazdasági termelőink számára, mivel a 

mezőgazdasági termelők Európában csak akkor fognak élelmiszereket előállítani, ha 

tevékenységük révén megfelelő megélhetést tudnak biztosítani családjuknak. Olyan 

szakpolitikára van szükségünk, amely támogatja a gazdaságok életképes jövedelmét és 
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ellenálló képességét a különböző területeken, valamint javítja versenyképességünket és fellép 

annak érdekében, hogy a mezőgazdaság a fiatalok számára vonzó tevékenység legyen.  

Ezt azonban csak akkor tudjuk elérni, ha politikánkat hatékonyabbá tesszük, és méltányosabb 

támogatási rendszert alakítunk ki, amely garantálja, hogy az állami források oda kerülnek, 

ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Támogatom a kötelező uniós szintű szabályokat a 

közvetlen támogatás újraelosztása és a kisebb családi gazdaságok érdekében történő 

degresszívvé tétele érdekében. Emellett a fiatal mezőgazdasági termelőknek célzottabb 

támogatásra is szükségük van ahhoz, hogy meg tudjanak birkózni az ágazat előtt álló 

akadályokkal (például a földhöz, a hitelhez és a tudáshoz való hozzáférés terén). Éppen ezért 

az első pillérbe tartozó finanszírozás két százaléka a tevékenységkezdési támogatás és a fiatal 

mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás céljára van fenntartva. 

A mai éghajlati és környezeti kihívások szükségessé teszik a mezőgazdasági rendszerünk 

átalakítását. Büszke vagyok arra, hogy az európai zöld megállapodásban érintett biztosok 

csoportjának tagja vagyok, amelynek célja, hogy segítse a mezőgazdasági termelőket a 

klímasemleges társadalomra való, 2050-ig történő áttérésben és az afelé vezető jövőkép 

kialakításában. A valamennyi uniós mezőgazdasági termelőre vonatkozó kötelező feltételek, 

valamint az önkéntes környezetvédelmi rendszerek (például az agrár-környezetvédelmi és 

éghajlattal kapcsolatos intézkedések vagy a jövőbeli ökorendszerek) jelentőségének növelése 

hozzá fog járulni a közös piac fenntartásához és az ezen a területen megvalósítandó 

változások ösztönzéséhez.  

Emellett egyértelműen szükség van a politika egyszerűsítésére, valamint az új technológiák és 

gyakorlatok szélesebb körű alkalmazására a gazdálkodói közösség körében. A mai világban 

csak akkor lehetünk hatékonyak, ha az új, „termelőtől a fogyasztóig” stratégia keretében a 

teljes értéklánc mentén gondolkodunk és cselekszünk. Ennek a stratégiának fel kell készítenie 

az egész élelmiszerrendszert arra, hogy képes legyen megfelelni a fenntarthatóság 

kihívásainak.  

Úgy vélem, hogy a 2018. évi bizottsági javaslatok szilárd alapot nyújtanak a KAP 

korszerűsítéséhez és egyszerűsítéséhez, valamint környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

ambícióinak növeléséhez. A fő prioritásom, hogy az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal 

együttműködve és tárgyalásokat folytatva politikai megállapodás jöjjön létre. Törekedni 

fogok arra, hogy e tárgyalásokon ambiciózus eredményeket érjünk el az élelmezésbiztonsági, 

valamint a környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések terén, és hogy hozzájáruljak az európai 

zöld megállapodás átfogó célkitűzéseinek megvalósításához, ideértve a Bizottság „a 

termelőtől a fogyasztóig” stratégiájából és a „zéró szennyezés” elvéből következő 

célkitűzéseket is. Ösztönözni szeretném a digitális technológiák elterjedését, és biztosítani 

szeretném, hogy az ágazat a mezőgazdasági termelők számára garantált méltányos jövedelem 

és a fiatal mezőgazdasági termelők számára kínált fokozott támogatás mellett is versenyképes 

maradjon. Ennek érdekében biztosítanunk kell a vidéki és a városi területek közötti digitális 

szakadék megszüntetését, ezért az ebbe az irányba mutató munkát is fokozni fogom.  

 

Stratégiai terv 

Úgy vélem, európaiként hiszünk abban, hogy a közös európai célkitűzések megvalósításához 

egyértelmű és közös uniós szabályoknak megfelelő, erős és közös agrárpolitikára van 

szükség. Véleményem szerint a javasolt rendeletek biztosítják ezt a közös keretet, és készen 

állok az Európai Parlamenttel való együttműködésre annak érdekében, hogy megfelelő 

biztosítékok álljanak rendelkezésre az egyenlő versenyfeltételek megőrzéséhez. E közös 
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kereten belül a jövőbeli KAP-stratégiai tervek megfelelő eszközként szolgálnak majd arra, 

hogy az intézkedések és a finanszírozások célzottak és eredményesek legyenek. Ugyanakkor 

el kell ismernünk, hogy egy 27 tagú Unióban nem lehetséges egyetlen, univerzális megoldást 

alkalmazni, és nagyobb rugalmasságot kell biztosítanunk a tagállamok számára ahhoz, hogy 

fellépéseiket igényeik és sajátosságaik alapján alakítsák ki.  

 

Tapasztalt ellenőrként úgy gondolom, hogy a megfelelésen alapuló helyett inkább a 

teljesítményen alapuló politika irányába kell elmozdulni, és úgy vélem, hogy a 

közkiadásoknak mérhető eredmények elérésére kell összpontosulniuk. Készen állok arra, 

hogy együttműködjek az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal annak biztosítása 

érdekében, hogy ez a változás a KAP irányításában mind a mezőgazdasági termelők, mind a 

közigazgatások számára megfelelő legyen.  

 

Új teljesítési modell 

Hiszek abban, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok képesek megfelelő rendszert 

létrehozni a jövőbeli KAP irányítására és ellenőrzésére. Jelenleg a KAP szilárd struktúrával 

rendelkezik az irányítási szervek és az ellenőrzési rendszerek, így az akkreditált kifizető 

ügynökségek, a tanúsító szervek, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, valamint a 

mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer tekintetében. Valamennyiünk részéről jelentős 

erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy ezek a szervek jelenleg jól működhessenek, és 

magas szintű bizonyosságot nyújthassanak, amit az elmúlt évek alacsony hibaarányai is 

igazolnak. 

 

A javaslat védintézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket 

biztosítson a szakpolitika végrehajtásában, amelynek hozzáadott értéke egy közös konkrét 

célkitűzésből ered. 

 

Készen állok arra, hogy felkérjem szolgálataimat a tagállamokkal való intenzív 

együttműködésre annak érdekében, hogy előkészítsék a megreformált KAP végrehajtását, és 

ígéretet teszek annak biztosítására, hogy a jövőbeli KAP-stratégiai tervek jóváhagyására 

irányuló folyamat átlátható lesz. Tiszteletben fogom tartani a Bizottság megválasztott elnöke, 

Ursula von der Leyen elkötelezettségét az iránt, hogy megerősített partnerség jöjjön létre az 

Európai Parlamenttel, és rendszeresen tájékoztatni fogom Önöket az új politika 

végrehajtásában elért eredményekről. 

 

A KAP reformjáról szóló ambiciózus eredmény gyors elérése fontos lépés lesz „a termelőtől a 

fogyasztóig” stratégia kialakításához és végrehajtásához. Kész vagyok együttműködni az 

ügyvezető alelnökkel és az európai biztosok csoportjával az európai zöld megállapodás 

érdekében, hogy az európai mezőgazdasági termelők hosszú távú jövőjének kialakítása 

érdekében megvizsgálják, minként lehet az élelmiszer-termelési folyamat fenntarthatóságát 

javítani. 

 

A vidéki térségekre vonatkozó hosszú távú jövőkép 

Önök a vidéki területekre vonatkozó hosszú távú terveimről is érdeklődtek. Szilárd 

meggyőződésem, hogy nem lehet hosszú távú mezőgazdasági stratégiát kialakítani annak 

biztosítása nélkül, hogy Európa vidéki térségei létfontosságúak és dinamikusak maradjanak. E 

tekintetben továbbra is védelmembe kívánom venni a KAP szerepét a vidéki területek 

fejlesztésében. 
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A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen kérésére új, hosszú távú jövőképet 

alakítok ki a vidéki területek számára, szorosan együttműködve a demokráciáért és 

demográfiáért felelős alelnökjelölttel, valamint a kohéziós politikáért és a reformokért felelős 

biztosjelölttel annak biztosítása érdekében, hogy a vidéki területek igényeit külön figyelembe 

vegyék az új közös agrárpolitika keretében kidolgozott nemzeti stratégiai tervekben. 

 

Egyértelműen jelezni szeretném a vidéki területeken élő polgárok számára, hogy a Bizottság 

szem előtt tartja igényeiket, és hogy ügyelni fogok arra, hogy a döntéshozók előtérbe 

helyezzék a vidéki térségek sajátos igényeit. A cél az, hogy a polgárok, az érdekelt felek és a 

politikai döntéshozók között ágazatokon és kormányzati szinteken átívelő összefogást 

hozzunk létre a vidéki térségek közös jövőképének kialakítása érdekében. Ezt a vidéki 

területeken élő emberekkel, valamint a helyi és regionális hatóságokkal folytatott szoros 

konzultáció keretében kell megvalósítani. 

 

2. Bizonyos mezőgazdasági termékek elsődleges előállítóit aggasztja, hogy a jelenlegi 

Európai Bizottság kereskedelmi menetrendje az uniós piaci hozzáférés tekintetében 

engedményekhez vezetett olyan termékek esetében, amelyeket az uniós normákhoz 

képest eltérő feltételekkel állítanak elő. A gazdálkodók a nyugtató szavak ellenére is 

aggódnak, hogy feláldozzák az uniós mezőgazdaságot annak érdekében, hogy 

kereskedelmi előnyökhöz jussanak más, nem mezőgazdasági/élelmiszeripari 

ágazatok javára. Miképpen kívánja biztosítani, hogy a kereskedelmi tárgyalások 

során foglalkozzanak a mezőgazdasággal foglalkozó közösség aggodalmaival és hogy 

a harmadik országokból származó behozatal megfeleljen a magas szintű uniós 

normáknak a környezetvédelem, a szociális védelem, az élelmiszer-biztonság és az 

állatjóllét területén? Milyen álláspontot foglal el abban a tekintetben, hogy hogyan 

lehetséges hozzájutni a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokban kizárt érzékeny 

ágazatok mezőgazdasági termékeihez? A mezőgazdasággal foglalkozó jövőbeli 

biztosként törekedni fog-e rá, hogy szigorú kötelező környezetvédelmi feltételeket 

építsenek be az új kereskedelmi megállapodásokba? Miképpen kíván együtt dolgozni 

a kereskedelemmel foglalkozó új biztossal, és elkötelezi-e magát, hogy megfelelően és 

időben tájékoztatja az AGRI bizottságot a nemzetközi kereskedelemmel összefüggő 

kérdésekről? 

 

Az uniós kereskedelempolitika előnyei az EU mezőgazdasági ágazatában 

 

Az EU régóta támogatja a szabályokra épülő globális kereskedelmi rendszert és a fenntartható 

kereskedelmi politikákat, amit különösen fontosnak találok. Európa az agrár-élelmiszeripari 

termékek rendkívül versenyképes exportőre, mely termékek értéke évente mintegy 140 

milliárd eurót tesz ki. Az uniós agrár-élelmiszeripari termékek biztonságos, fenntartható 

módon előállított, tápláló és kiváló minőségű termékekként ismertek. Biztosítani fogom, hogy 

a jövőben is ez legyen termékeink egyedi tulajdonsága. Tekintettel arra, hogy az 

éghajlatváltozás miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik ránk, nem feltételezhetjük, hogy az 

elkövetkező évtizedekben teljes mértékben biztosítani tudjuk az élelmezésbiztonságot. 

Mindezek alapján az Európai Bizottság továbbra is törekedni fog arra, hogy kereskedelmi 

menetrendjét az összes uniós polgár – köztük a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók – 

érdekeinek előmozdítása és védelme, valamint az éghajlatváltozással és fenntarthatósággal 

kapcsolatos kérdéseknek a kereskedelempolitikába történő integrálására vonatkozó cél szem 

előtt tartásával folytassa. Alapvető fontosságú, hogy anélkül használjuk ki a kereskedelem 

előnyeit, hogy polgárainkat eközben hátrányos helyzetbe hoznánk. 
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A teljes uniós agrár-élelmiszeripari ágazat élvezi a nemzetközi kereskedelemből származó 

előnyöket a harmadik országok piacaihoz történő hozzáférés és egyéb támogató eszközök, 

például az európai földrajzi árujelzők védelme révén. Ennek eredményeként az EU kilenc 

évvel ezelőtt az agrár-élelmiszeripar nettó exportőrévé vált. Ez hozzájárult a munkahelyek és 

új lehetőségek megteremtéséhez a vidéki közösségekben szerte az EU-ban. Olyan szigorú 

egészségügyi és növényegészségügyi normák fenntartása mellett nyitottuk meg piacainkat, 

amelyek globális mércének tekinthetők.  

  

Az agrár-élelmiszeripari kereskedelem általános kilátásai kedvezőek: az élelmiszerek iránti 

globális kereslet a népesség- és a jövedelemnövekedés, valamint a fogyasztói preferenciák 

változásai miatt valószínűleg növekedni fog. Az európai mezőgazdasági termelők és az agrár-

élelmiszeripari ágazat különösen azért profitálhat e lehetőségekből, mert kiváló hírnévnek 

örvend az élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-minőség terén.  

 

Kiegyensúlyozott kereskedelmi megállapodások biztosítása, az EU érzékeny ágazatainak 

védelme  

 

Az EU kereskedelmi megállapodásait körültekintően kötötték meg, figyelembe véve az 

érzékeny ágazatok sajátos helyzetét az egyes megállapodásokban. Másrészről a tárgyalások 

során a kereskedelmi partnereknek az volt az egyik legfontosabb követelésük, hogy 

növelhessék az EU piacához való hozzáférésüket.  

 

A piaci helyzetre és kilátásokra vonatkozó bizottsági értékelés, a kereskedelmi 

megállapodások kumulatív hatására vonatkozó tanulmányt is tartalmazó hatástanulmányok, 

valamint a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultációk 

hozzájárultak ahhoz, hogy gondosan kalibráljuk a különböző agrár-élelmiszeripari ágazatok 

előtt álló kihívásokat. Ezek a konzultációs és értékelési folyamatok hatékonynak bizonyultak, 

ezért folytatódnak és továbbfejlesztésre kerülnek. Az összes rendelkezésre álló anyagot 

elemezni fogom, és szükség szerint ki fogom egészíteni az aktualizált kumulatív 

hatástanulmánnyal, figyelembe véve a legújabb tárgyalások eredményeit.  

 

A legfontosabb mezőgazdasági szereplőkkel kötött kereskedelmi megállapodások esetében a 

Bizottság számos olyan intézkedést fogadott el, amelyek kereskedelmi szempontból értékes 

hozzáférést kínálnak piacainkhoz, és enyhítik az érzékeny termékekre gyakorolt lehetséges 

negatív hatásokat az EU számára. Ezen intézkedések közé tartoznak a gondosan kalibrált 

vámkontingensek, a kontingensen belüli vámok és a termékek szegmentálása, a hosszú 

átmeneti időszakok és a védintézkedések a két fél által kínált lehetőségek és előnyök 

méltányos és kiegyensúlyozott kezelése érdekében. 

 

A kereskedelmi biztostársammal együtt továbbra is biztosítani kívánom, hogy a nemzetközi 

kereskedelem az uniós mezőgazdasági ágazat fejlődésének egyik fő motorja legyen, 

munkahelyeket és lehetőségeket teremtve vidéki közösségeink számára, anélkül, hogy 

figyelmen kívül hagyná azt a különleges érzékenységet, amely bizonyos uniós mezőgazdasági 

ágazatokat jellemez. Arra is kötelezettséget vállalok, hogy erősíteni fogom a földrajzi jelzések 

uniós rendszerét annak érdekében, hogy ez a politikai eszköz még több előnyt kínáljon a 

mezőgazdasági termelők és a vidéki területek számára.   
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Indokolt esetben az érzékeny mezőgazdasági termékeknek továbbra is különleges 

figyelemben kell részesülniük a nemzetközi tárgyalásokon annak érdekében, hogy a végleges 

megállapodás teljes mértékben figyelembe vegye az érintett ágazat érzékeny pontjait. 
 

Az EU magas szintű normáinak védelme 

 

Az EU – a világ második legnagyobb élelmiszer-importőreként és a legnagyobb exportőrként 

– jó helyzetben van ahhoz, hogy világszerte előmozdítsa a kiváló minőségű élelmiszerekkel 

kapcsolatos szabványokat. Az EU a megfelelő nemzetközi fórumokon nagyon aktív szerepet 

játszik a környezetvédelem, a szociális védelem, az élelmiszer-biztonság és az állatjólét 

tekintetében a világszerte valamennyi termelőre vonatkozó szabványok szigorítása érdekében.  

 

Szabályaink és szabványaink nem képezhetik alku tárgyát. Az EU-ba irányuló valamennyi 

behozatalnak meg kell felelnie az emberi egészségre, az élelmiszer-biztonságra, valamint az 

állat- és növényegészségügyre vonatkozó uniós szabályoknak. Az uniós egészségügyi és 

növényegészségügyi szabványok az EU belső piacának valamennyi termékére vonatkoznak, 

függetlenül attól, hogy az importált vagy belföldön előállított termék-e. Nem szabad 

elfelejtenünk továbbá, hogy biztosítani kell a szociális és környezetvédelmi normáinknak való 

megfelelést, mely normák sok esetben szigorúbbak a világ többi részén alkalmazottaknál.  

 

A vágásra vonatkozó uniós állatjóléti jogszabályok a behozott állatokra is vonatkoznak. Az 

ilyen jogszabályokkal való összhangot vagy egyenértékűséget a Bizottság által végzett 

helyszíni ellenőrzéseket követően határozzák meg. 

 

Kétoldalú kereskedelmi megállapodásaiban az EU határozottan elkötelezte magát a 

szabványokra és a megfelelésre vonatkozó rendelkezések beépítése mellett, különösen a 

kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló fejezeteken keresztül. A fenntarthatósági 

hatásvizsgálatunk során alaposan megvizsgáljuk a kereskedelmi megállapodások társadalmi, 

környezeti és gazdasági hatásait. A megválasztott elnök, Ursula von der Leyen világossá tette, 

hogy minden egyes újonnan megkötött kereskedelmi megállapodás külön fejezetet fog 

szentelni a fenntartható fejlődésnek. 

 

A kereskedelmi megállapodások mind a kereskedelmi, mind az együttműködési területeken új 

platformokat fognak biztosítani a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

megerősítése érdekében a harmadik országokkal folytatott párbeszéd során. 

 

Együttműködés a kereskedelempolitikáért felelős biztosjelölttel 

 

Elköteleztem magam annak biztosítása mellett, hogy az EU-ban forgalmazott valamennyi 

termék megfeleljen magas szintű normáinknak, és hogy minden erőfeszítést megtegyünk 

annak érdekében, hogy kereskedelmi partnereink összehangolják saját normáikat a mieinkkel. 

Szorosan együtt fogok működni a kereskedelempolitikáért felelős biztosjelölttel annak 

érdekében, hogy a nyitott és tisztességes kereskedelem hatékony, végrehajtható és mindenki 

számára egyenlő feltételeket biztosító globális szabályokon alapuljon.  

 

A biztosi kollégium egy új pozíciót szándékozik létrehozni: ki fog nevezni egy kereskedelmi 

főellenőrt. A főellenőr a kereskedelemért felelős biztosjelölt közvetlen irányítása alatt fog 

dolgozni és az lesz a feladata, hogy nyomon kövesse és javítsa kereskedelmi 

megállapodásaink megfelelőségét, beleértve a fenntartható fejlődésről szóló külön fejezetet is. 

Ezért szigorúan nyomon fogjuk követni a kereskedelmi megállapodásainkban foglalt 
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éghajlati, környezetvédelmi és munkavállalói jogok védelmére irányuló intézkedések 

végrehajtását, zéró toleranciát tanúsítva a gyermekmunkával szemben. Emellett az újonnan 

kinevezett kereskedelmi főellenőr rendszeresen jelentést fog tenni az aktuális helyzetről, és 

folyamatosan tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az összes fejleményről. 

 

Kapcsolattartás az Európai Parlamenttel 

 

Az intézményközi szabályoknak megfelelően aktívan tájékoztatni fogom az Európai 

Parlamentet és az érintett bizottságokat az összes, agrárkereskedelemmel kapcsolatos 

kérdésről. Az Európai Parlament rendszeres tájékoztatást kap valamennyi nemzetközi 

tárgyalás minden szakaszáról.  Mivel az agrár-élelmiszeripari ágazat fontos szerepet játszik a 

kereskedelmi kapcsolatokban és a tárgyalások során, kötelezettséget vállalok arra, hogy 

hozzájárulok ehhez és a nemzetközi kérdésekről szóló vitákhoz. 

 

 

3. A jövőbeli közös mezőgazdasági politika egyik fő célkitűzése az európai 

mezőgazdaság hozzájárulásának további erősítése a környezetvédelem, a 

biodiverzitás, a tájvédelem és az éghajlatváltozásból eredő hatások tekintetében. 

Milyen lehetőségeket lát Ön a KAP reformjának finomítására e területeken? 

Miképpen kívánja megteremteni a megfelelő egyensúlyt a környezetvédelmi 

aggályok és a tisztességes áron előállítható élelmiszerek iránti igény között? Hogyan 

látja a mezőgazdasági politika távlatait általában – elsősorban a megválasztott elnök 

fenntartható élelmiszer-ellátásra irányuló „termelőtől a felhasználóig” stratégiája 

alapján – és hogyan fordíthatók le az a gazdálkodók számára konkrét fellépésekre az 

éghajlatváltozás területén, valamint miképpen járulhat hozzá a mező- és 

erdőgazdaság a szén-dioxid-elnyelést célzó megoldásokhoz, tekintettel a LULUCF-re 

és egyebekre? Mik az elképzelései a peszticidek csökkentése és a biodiverzitás 

csökkenésének megállítása területén, valamint hogyan kívánja céljait elérni? Meddig 

lehet még a legjobb alkalmazható uniós megoldásnak vélni azt, hogy az említett 

sürgős veszélyhelyzet leküzdése tekintetében a tagállamokra ruházzuk egy 

ambiciózus stratégia meghatározásának teljes felelősségét? Biztosként miképpen 

tudja elérni, hogy a tagállamok e területen teljesítsenek? 

Ami a környezetet illeti, tapasztalatom szerint a jó mezőgazdasági termelőknek nem kell 

megmondani, hogy miként kell gondozniuk földjeiket vagy állataikat. Ezt teszik minden nap. 

Tudatában vagyok azoknak a komoly kihívásoknak, amelyekkel az EU az éghajlatváltozás (az 

éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás), a biológiai sokféleség, valamint 

természeti erőforrások – a talaj, a víz és a levegő – tekintetében szembesül. E kihívások 

kezelése társadalmi és gazdasági szinten számos feszültséghez vezet, ezekből azonban 

lehetőségeket kell kovácsolnunk. A mezőgazdasági ágazatnak és a vidéki területeknek is 

szerepet kell vállalniuk ebben a nehéz helyzetben. A KAP-nak segítenie kell az európai 

mezőgazdasági termelőket abban, hogy javítsák az élelmiszerek és más természeti erőforrások 

előállításának fenntarthatóságát. A KAP és a mezőgazdasági termelők jelentős mértékben 

hozzájárulnak az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen által 

bejelentett európai zöld megállapodáshoz. Készen állunk arra, hogy segítséget nyújtsunk 

mezőgazdasági termelőinknek annak érdekében, hogy még hatékonyabban járulhassanak 

hozzá a megállapodáshoz. 
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A környezetvédelem és az éghajlat a KAP reformjára irányuló javaslatban 

A KAP reformjára vonatkozó javaslatok fontos lépést jelentenek azon eszközök javításában, 

amelyek segítik a mezőgazdasági termelőket a fenntarthatóbb termelési rendszerekre való 

átállásban. Ígéretet teszek arra, hogy teljes mértékben támogatni fogom az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot a reformról folytatott tárgyalások során, és szeretném biztosítani, 

hogy ezek eredménye tükrözze a megválasztott elnök által bejelentett környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai törekvéseket. 

Ezért teljes mértékben támogatom a reform által a KAP környezetbarátabbá tétele érdekében 

bevezetett változtatásokat, ugyanakkor figyelembe veszem a társadalmi és gazdasági 

megfontolásokat is. A jövőbeli KAP-nak inkább az ár-érték arány javítására kell 

összpontosítania, ahelyett, hogy uniós szintű szabályokat állapítana meg a gazdálkodási 

módszerekre vonatkozóan. Egyensúlyt kellene teremtenie az uniós jogszabályok közös elemei 

között, rugalmasságot biztosítva a tagállamok számára ahhoz, hogy a KAP-ot olyan módon 

használják fel, amely az adott helyzetben – legyen szó északi vagy déli, 

szarvasmarhatenyésztő vagy narancstermelő országról – a gyakorlatban is működik. Ez a 

rugalmasság rendkívül fontos: előfordulhat például, hogy egy adott ország extenzíven művelt 

területének szükségletei nagyon mások, mint egy másik országban az intenzíven művelt 

területeké. A javasolt közös célkitűzések és szabályok, és különösen a közös mérési 

eredmények lehetővé teszik a nyomon követést és annak biztosítását, hogy valamennyi 

tagállam részt vegyen a fenntarthatósági kötelezettségvállalások teljesítésében. 

A javaslat másik kulcseleme a környezetre és az éghajlatra vonatkozó uniós jogszabályokkal 

való kapcsolatra vonatkozik. Úgy vélem, hogy a KAP-nak segítenie kell a mezőgazdasági 

termelőket a gyakran kihívást jelentő környezetvédelmi célkitűzések elérésében. Minden 

tagállam ösztönzést kap arra, hogy a KAP-stratégiai tervében térjen ki arra is, hogy miként 

tervezi felhasználni az agrárpolitikai eszközöket az éghajlatváltozásra, az energiára, a vízre, a 

levegőminőségre, a biológiai sokféleségre és a növényvédő szerekre vonatkozó uniós 

jogszabályokon alapuló, ambiciózus európai célok elérése érdekében. Például a közös 

kötelezettségvállalásról szóló rendelet értelmében valamennyi tagállamnak csökkentenie kell 

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Ez a mezőgazdaságból származó kibocsátások 

egy részére is kiterjed. Az egyes tagállamok KAP-tervének tartalmaznia kell, hogy a KAP 

milyen mértékben járulna hozzá e cél eléréséhez. 

Ezen túlmenően a KAP reformjára vonatkozó javaslat tartalmaz olyan elemeket, amelyeket a 

mezőgazdasági termelőknek – főként a megerősített „feltételesség” keretében – teljesíteniük 

kell. Számos új és továbbfejlesztett szabvány a környezetvédelemre és az éghajlatra irányul. 

Ezek egyike a jelentős mennyiségű szenet elraktározó vizes élőhelyek és tőzeglápok védelme. 

Egy további a mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságát elősegítő tápanyag-gazdálkodási 

eszköz használata, amely segíti a tápanyag-gazdálkodás javítását. Ezen túlmenően a 

peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvből eredő bizonyos kötelezettségek 

szintén a feltételességi rendszer részét képezik. Ez az egyik olyan módszer, amellyel a KAP a 

mezőgazdasági ágazatot arra ösztönözi, hogy a peszticidhasználat helyett a teljesítményét 

növelje. Az innováció, a kutatás és a tudástranszfer elengedhetetlen ahhoz, hogy segítsük a 

mezőgazdasági termelőket az átállásban. A talajra vonatkozó, új Horizont 2020 program új 

megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy az innováció találkozzon a mezőgazdasági termelők 

szükségleteivel. 

A jövőbeli KAP részét képező alapvető standardok rendszerével azonos fontosságú szerepet 

töltenek be a javasolt finanszírozási eszközök. Alapvető fontosságú, hogy a mezőgazdasági 
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termelőket ösztönözni lehessen arra, hogy fenntartható gyakorlatokat alkalmazzanak, és a 

javasolt új eszköz – az ökorendszerek – éppen ezt tenné. Ez lehetővé tenné, hogy a KAP első 

pilléréből származó finanszírozás jelentős részét a környezetvédelemre és az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemre fordítsák, kiegészítve a meglévő vidékfejlesztési támogatást. 

Mindig is határozottan támogattam a vidékfejlesztési politikát, ezért gondoskodni fogok a 

bevált és értékes agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kifizetések biztosításáról, 

valamint támogatni fogom a környezetbarát beruházásokat (beleértve az erdőtelepítést is). A 

képzést, az innovációt és az együttműködést is ösztönözni fogom, mivel ezek 

kulcsfontosságúak az olyan innovatív gyakorlatok terjesztésének biztosításában, amelyek 

képesek összeegyeztetni a tisztességes árú élelmiszerek iránti szükségletet a 

környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmakkal.  

Hangsúlyozom, hogy összességében minden tagállamnak – a KAP felhasználása során – 

ambiciózusabbnak kellene lennie a környezet és az éghajlat tekintetében, mint a jelenlegi 

időszakban, és számítok az Európai Parlament támogatására annak biztosítása érdekében, 

hogy ez az elfogadott jogszabályok értelmében lehetséges legyen. 

Örömmel tölt el, hogy olyan politikai megállapodás született a KAP reformjáról, amely az 

éghajlatváltozás és más környezeti kihívások kezelésére irányuló célirányos fellépés 

támogatására nyújt lehetőséget. Vegyünk egy konkrét példát. Gondoskodni szeretnék arról, 

hogy a mezőgazdasági termelők támogatást kapjanak a jobb vetésforgók alkalmazásához és a 

megfelelő talajműveléshez annak érdekében, hogy több szenet lehessen megkötni a talajban – 

növelve ezáltal a szántóterületek szénkészletét. Adott esetben a termelőket be lehetne vonni 

egy, a KAP I. pilléréhez tartozó ökorendszerbe, arra ösztönözve őket, hogy a földjük egy 

részét kihagyják a termelésből, mely így a biológiai sokféleség szempontjából meghatározó 

fontosságúvá válna. Ezenkívül a mezőgazdasági termelők kompenzációban részesülhetnek a 

KAP II. pillérén keresztül a peszticidek használatának csökkentése érdekében. A 

mezőgazdaság az egyetlen olyan ágazat, ahol a levegőszennyező anyagok kibocsátása 

növekszik, és ez az ágazat a légszennyezés egyetlen olyan forrása, amely nincs közvetlenül 

szabályozva. Támogatnunk kell a mezőgazdasági termelőket e kibocsátások 

visszaszorításában. Támogatásra lehet szükségük olyan beruházásokhoz, amelyek célja a 

tárolási vagy öntözési rendszereik hatékonyabbá tétele, vagy a precíziós gazdálkodásra való 

váltáshoz; vagy akár az ökológiai gazdálkodásra való átálláshoz. Biztosítani szeretném, hogy 

az európai zöld megállapodás ambiciózus célkitűzései révén az európai gazdaságok megfelelő 

támogatást kapjanak, így segítve a gazdálkodó családokat a fenntartható jövőre való 

felkészülésben. 

Annak érdekében, hogy a KAP-ot a tagállamok a sajátos helyzetüknek megfelelően 

alkalmazhassák, a KAP reformjára vonatkozó bizottsági javaslatok a tagállamok feladatává 

tennék azon stratégiájuk meghatározását, amely választ ad az éghajlatváltozás jelentette vagy 

bármilyen más kihívásra. Mindazonáltal a tagállamokat a stratégia meghatározásában a közös 

célkitűzések, a közös alapkövetelmények, a finanszírozott tevékenységek közös típusai és a 

közös mutatók segítenék. Ezenfelül az egyes KAP-stratégiai tervek értékelésekor a Bizottság 

csak akkor hagyná jóvá azokat, ha megfelelnek a célkitűzéseknek és a kihívásoknak. Végül a 

KAP-stratégiai tervek folyamatos nyomon követése és értékelése segítene a végrehajtási 

időszak során felmerülő problémák azonosításában. 
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Tágabb látóhatár: „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia 

Meggyőződésem, hogy biztosítanunk kell annak az alapvető munkának a fennmaradását, 

amelyet a mezőgazdasági termelők azért végeznek, hogy jó minőségű, tápláló, megfizethető 

és biztonságos élelmiszerekkel lássák el az európaiakat. Úgy gondolom továbbá, hogy az 

élelmezésbiztonságról úgy kell gondoskodnunk, hogy közben teljes mértékben figyelembe 

vesszük a rendelkezésre álló források végességét, és biztosítjuk állapotuk megőrzését és 

javítását. A jó minőségű talaj, az egészséges biológiai sokféleség és a beporzók, valamint a 

megfelelő éghajlat a termelés alapvető tényezői, és a mezőgazdasági termelők tudatában is 

vannak ennek. A társadalom elvárásait is teljes mértékben figyelembe kell venni, beleértve az 

egyszerre tápláló, de ugyanakkor biztonságos és megfizethető élelmiszerek iránti igényt. 

Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy az új, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű, 

fenntarthatóbb élelmiszerrendszerre irányuló stratégia megvalósításához minden 

mezőgazdasági termelő, érdekelt fél és fogyasztó támogatására szükség van. 

A növényvédő szerek engedélyezésére, forgalmazására és felhasználására vonatkozó jelenlegi 

jogi rendszerre (mely az egészségüggyel megbízott kollégám hatáskörébe tartozik) irányuló 

észrevételek mellett a megreformált KAP is fontos szerepet fog játszani a „magasabb cél” 

elérésében, illetve a mezőgazdasági termelők és az érdekelt felek mozgósításában a 

peszticidek leginkább fenntartható módon történő használata érdekében. Előfordulhat, hogy a 

mezőgazdasági termelőknek továbbra is használniuk kell a peszticideket, de jobb és 

fenntarthatóbb növényvédelmet biztosító, kisebb függőséget okozó és működőképesebb 

alternatívák felé kell orientálnunk őket, például a rezisztens fajták, az alacsony kockázatú 

növényvédő szerek vagy a mechanikus eszközök és az alternatív módszerek előnyben 

részesítésével. A KAP hatékony eszköz lehet arra, hogy ez a változás „a termelőtől a 

fogyasztóig” stratégia részeként menjen végbe, amely része az európai zöld megállapodás 

által megtestesített növekedési célkitűzésnek. 

Ahhoz, hogy az élelmiszerrendszerek fenntarthatók legyenek, összehangoltan kell működniük 

az éghajlatváltozás elleni küzdelmünkkel, a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség 

védelme érdekében tett lépéseinkkel, és támogatniuk kell ezeket a törekvéseinket. 

Ugyanakkor megfelelő pénzügyi megtérülést is biztosítaniuk kell a mezőgazdasági termelők 

és más gazdasági szereplők számára. Azt szeretném elérni, hogy az élelmiszerrendszerek a 

siker motorjává váljanak, melyet szigorú szabványok, új termékek és gyakorlatok, az 

intelligens és hatékony folyamatok, valamint az egyéni és társadalmi igényekre való általános 

fogékonyság jellemeznek. 

A KAP kétségkívül alapvető szerepet fog játszani ebben olyan eszközök révén, amelyek 

nemcsak a mezőgazdasági termelőket, hanem az élelmiszer-ellátási lánc más szereplőit is 

érintik. Eltökélt szándékom, hogy az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezetőalelnök-

jelölttel és természetesen Önökkel együttműködve munkálkodjak annak biztosítása 

érdekében, hogy a mezőgazdaság szerepet játsszon Európa ökológiai átmenetének 

átalakításában. 
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4. A KAP költségvetése, illetve a mezőgazdaságra és a vidéki területekre váró kihívások 

láttán egyetért-e azzal, hogy meg kell őrizni a költségvetés jelenlegi szintjét, és milyen 

lépéseket tervez a gazdálkodók és a vidéki közösségek érdekeinek megvédése 

érdekében? Miképpen kívánja ezt a kérdést megközelíteni és mi az álláspontja éppen 

a vidékfejlesztést érintő különösen szigorú tervezett megszorítások tekintetében? Az 

utóbbi esztendőkben tapasztalt kereskedelmi háborúskodások, éghajlatváltozás és a 

brexit láttán Ön szerint mekkora súlyt kell juttatni a közös mezőgazdasági 

politikának a következő többéves pénzügyi keretben (2021–2027)? Miképpen kívánja 

elérni a KAP-kifizetések tisztességes elosztását a gazdálkodók között?  

A KAP-finanszírozás jelenlegi szintjének megőrzése 

Amikor belénk helyezik bizalmukat, polgáraink többek között azt is feltételezik, hogy 

pénzüket hatékonyan és eredményesen használjuk fel. Ez azt jelenti, hogy nem szabad olyan 

ígéretet tennünk, amelyeket nem tudunk megtartani. Az uniós költségvetés az uniós 

prioritások és törekvések megvalósításának alapvető eszköze. Fontos lesz biztosítanunk, hogy 

a megválasztott elnök politikai iránymutatásaiban meghatározott kezdeményezéseket a 

következő pénzügyi keretben teljes mértékben figyelembe vegyék.   

 

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018 májusában 

közzétett bizottsági javaslatot tágabb összefüggésben kell vizsgálni. Olyan korszerű és 

ambiciózus uniós költségvetésre van szükségünk, amely képes kezelni mind a hagyományos 

kihívásokat, mind pedig az új prioritásokat. A javaslatban ezenkívül figyelembe kellett venni 

azt is, hogy a brexittel egy fontos nettó befizető felet veszít el az EU költségvetése. 

Összességében véve úgy vélem, hogy a javaslat észszerű és kiegyensúlyozott 

megközelítésnek tekinthető. 

 

Ebben a nehéz helyzetben a Bizottság a KAP-ra összesen 365 milliárd EUR elkülönítését 

javasolta (folyó árakon), amely a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret 28,5%-ának felel meg. A javasolt finanszírozás azt mutatja, hogy a mezőgazdaság 

továbbra is – a 2020 utáni időszakban is – fontos szerepet tölt be az EU-ban.   

Ami a vidékfejlesztést illeti, az uniós finanszírozás csökkentését a nemzeti társfinanszírozás 

növelésére irányuló javaslattal együtt kell vizsgálni. Ez az uniós és a tagállami költségvetések 

közötti egyensúly helyreállításának kérdése, amelynek célja, hogy a vidéki területek továbbra 

is megfelelő szintű állami támogatásban részesüljenek. Ez azt is jelenti, hogy a közös 

agrárpolitika első pillérének finanszírozásában javasolt csekélyebb változtatások biztosítják, 

hogy a közvetlen kifizetések továbbra is központi szerepet játsszanak a mezőgazdasági 

termelők jövedelmének támogatásában. 

A javaslat továbbra is lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy rugalmasan forrásokat 

csoportosítsanak át a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés között, és további 

lehetőségeket biztosít a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzések tekintetében. 

Alapvető fontosságú a tárgyalások gyors és eltökélt folytatása az új programok elindításában 

bekövetkező káros késedelmek elkerülése érdekében. Ebben az összefüggésben erőteljesen 

képviselni fogom azon véleményemet, hogy egy jelentősen kisebb költségvetés hatása 

Európa-szerte érezhető lenne, és korlátozná az Uniót a célkitűzések hatékony elérésében. 
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Méltányos elosztás 

Bár a közvetlen kifizetések általában véve üdvözlendők, a támogatás kapcsán néha felmerül a 

méltánytalanság lehetősége. Az ehhez kapcsolódó számok olyan rendszert tükröznek, 

amelyben a legtöbb kifizetés területalapú, és a földterület viszonylag kevés mezőgazdasági 

termelő kezében összpontosul. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a KAP 

kedvezményezettjeinek fele nagyon kis méretű, 5 hektárnál kisebb méretű gazdaság, és a 

közvetlen kifizetések 77%-a a 250 hektárnál kisebb méretű családi gazdaságokra irányul. 

Úgy vélem azonban, hogy elő kell mozdítanunk a támogatások kiegyensúlyozottabb 

elosztását, amint azt a KAP reformjára vonatkozó legutóbbi javaslatok is tükrözik. Ezek a 

javaslatok egy sor olyan eszközt határoznak meg, amelyeket a tagállamoknak fel kell vagy fel 

lehet használniuk a közvetlen kifizetések méltányosabb elosztására, illetve arra, hogy a 

kifizetéseket célzottan a jobban rászoruló családi gazdálkodók kapják. Ilyen eszközök: 

 Azon minimális földterület meghatározása hektárban, amely esetében a mezőgazdasági 

termelő jogosult a közvetlen támogatásra (pl. minimumkövetelmények) annak biztosítása 

érdekében, hogy a támogatást életképes mezőgazdasági üzemek kapják. 

 A fenntarthatóságra irányuló, kiegészítő, átcsoportosítással nyújtható 

jövedelemtámogatás, amely a tagállamok számára kötelező eszközként szerepel a 

javaslatban, és amelyet a tagállamok egyedi sajátosságaiknak megfelelően alakíthatnak.  

 A kifizetések csökkentése és maximalizálása is hozzájárulhat a területalapú közvetlen 

kifizetések újraelosztásához, amennyiben a terméket kisebb gazdaságok számára nyújtott 

támogatások finanszírozására használják fel.  

 Lehetőség az alapvető jövedelemtámogatás differenciálására a különböző szükségletekkel 

rendelkező területek csoportjai szerint.  

 Emellett ahhoz, hogy a tagállamok megtarthassák támogatási jogosultságukat ezen 

alapvető támogatás nyújtásához, teljesíteniük kell a következőket: 

o meg kell határozniuk a jogosultságok maximális értékét,  

o legkésőbb 2026-ig gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi támogatási 

jogosultság értéke elérje a minimális konvergenciaszintet (belső 

konvergenciafolyamat). 

 A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a magasabb támogatást igénylő mezőgazdasági 

kistermelőknek kerekítettátalányt nyújtanak. 

Véleményem szerint a felsorolt eszközök együttesen megfelelő megoldást kínálnak a 

közvetlen kifizetéseknek az európai mezőgazdasági termelők közötti méltányos elosztásával 

kapcsolatban felmerülő problémákra. 

 

 

5. A Bizottság több kezdeményezést is megfogalmazott annak érdekében, hogy hatalmi 

egyensúly teremtődjön az ellátási láncban, ideértve a mezőgazdasági és élelmiszer-

ellátási láncban jelentkező tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezeléséről szóló 

irányelvet. Tudná-e vázolni, hogy miképpen kívánja folytatni ezt a fontos munkát a 

következő megbízatás folyamán, és mely területekre kíván összpontosítani? Ön 

szerint milyen hatást gyakorol az uniós versenypolitika az elsődleges termelőkre és 

arra a képességükre, hogy együttesen lépjenek fel az ártárgyalásokon? Tekintettel 

olyan kihívásokra, mint az élelmiszer-biztonság és az uniós gazdálkodók globális 
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versenyképessége a világban, miképpen kívánja előmozdítani a tudást, a fejlesztést és 

az új technológiákkal való lépéstartást az európai mezőgazdaságban?  

Régóta aggaszt, hogy a mezőgazdasági termelők helyzete viszonylag gyenge az élelmiszer-

ellátási láncban. A mezőgazdasági termelők megfelelő életszínvonalának biztosítására 

vonatkozó célkitűzés része az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek. E célkitűzés 

eléréséhez életképes gazdálkodási ágazatra van szükségünk, amely az európai mezőgazdasági 

termelők számára reális bevételi szintet, az európai polgárok számára pedig tápláló, 

megfizethető és biztonságos élelmiszereket képes biztosítani. Az ellátási lánc felépítésének és 

szerkezetének, illetve a vevők és az eladók közötti kapcsolatnak biztosítania kell, hogy a 

mezőgazdasági termelők méltányos jövedelemhez jussanak. Az elmúlt években a Bizottság 

fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottabbá tegye az erőviszonyokat az 

élelmiszer-ellátási láncban. Elkötelezetten támogatom ezt az ügyet, és biztosítani fogom az 

említett lépések végrehajtását és érvényesítését.  

 

Termelői együttműködés 

 

2018-ban a társjogalkotó az úgynevezett „salátarendelet” révén új szabályokat vezetett be 

valamennyi mezőgazdasági ágazatban a termelői együttműködésre vonatkozóan. A 

mezőgazdasági termelők például elismert termelői szervezeteken keresztül értékesíthetik 

termékeiket, és jogbiztonságot élveznek arra vonatkozóan, hogy nem szegik meg a 

versenyszabályokat. A termelői szervezetek számának növekedése segíti a mezőgazdasági 

termelőket abban, hogy méretgazdaságosságot érjenek el, és jobb pozícióval rendelkezzenek a 

továbbfeldolgozói ágazatok szereplőivel folytatott tárgyalások során.  

 

Az EU egyes területein a mezőgazdasági termelők időnként vonakodnak együttműködni. Ez 

történelmi örökség. Ezért arra fogok törekedni, hogy elmagyarázzuk a termelőknek az 

együttműködés előnyeit, és felhívjuk a figyelmet az uniós jogi keret lehetőségeire és 

ösztönzőire. A KAP reformjára irányuló javaslat valamennyi mezőgazdasági ágazatra 

kiterjeszti az említett intézkedések hatályát; a tagállamok stratégiai terveikben dönthetnek 

arról, hogy át kívánják-e csoportosítani a közvetlen kifizetések összegének egy részét az ilyen 

ágazati programokra. 

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok  

 

A mezőgazdasági termelők nem érdemlik meg, hogy a kereskedelmi partnereik részéről 

tisztességtelen elbánásban részesüljenek. 2021 májusáig elsődleges feladatom az lesz, hogy 

biztosítsam a 2019 áprilisában elfogadott, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 

irányelv nemzeti jogba való zökkenőmentes átültetését. Az irányelv elfogadása a leköszönő 

jogalkotók jelentős sikere volt. A tisztelt európai parlamenti képviselők elismerést érdemelnek 

azért, hogy kitartottak amellett, hogy a problémát uniós szinten kell kezelni, és támogatták a 

bizottsági javaslat alapelveit. Biztosítani fogom, hogy a nemzeti végrehajtó hatóságoknak 

lehetőségük legyen a végrehajtással kapcsolatos tapasztalataik megosztására, a legjobb 

gyakorlatok kidolgozására, valamint egymás tájékoztatására az új fejleményekről. A Bizottság 

aktív szerepet fog játszani e párbeszéd elősegítésében. Röviden, biztosítani fogjuk, hogy az 

irányelv sikeres legyen, és hogy az Unióban található mezőgazdasági üzemek jövőjét biztosító 

kirakós következő eleme is a helyére kerüljön. 

 

Az Európai Parlament a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 

jogalkotási eljárása során felkérte a Bizottságot, hogy készítsen mélyreható elemzést arra 
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vonatkozóan, hogy milyen hatást gyakorolnak a kiskereskedelmi beszerzési szövetségek a 

mezőgazdasági és az élelmiszer-ellátási lánc gazdasági működésére. A Bizottság 2019 

novemberében Brüsszelben szakértői munkaértekezletet szervez a kiskereskedelmi 

szövetségek témájában, hogy összegyűjtse a releváns tényeket. A helyzet egyértelmű 

felmérése segíteni fog annak megállapításában, hogy milyen további lépésekre lehet szükség. 

 

Piaci átláthatóság  

 

Egy további fontos terület a piac átláthatósága. Egy nemrégiben indított jogalkotási 

kezdeményezés segítségünkre lesz abban, hogy megszüntessük az információhiányt 

különösen az élelmiszer-ellátási láncban részt vevő kisebb és közepes méretű gazdasági 

szereplők tekintetében azáltal, hogy olyan reprezentatív adatokat fog közzétenni, mint a 

kulcsfontosságú mezőgazdasági termékekre vonatkozó értékesítési és beszerzési árak. Az 

elkövetkező hónapokban a Bizottság aktívan segítséget fog nyújtani a tagállamoknak az új 

szabályok végrehajtásához szükséges jelentéstételi módszerek kidolgozásában. 

Hangsúlyozom, hogy a Parlament már jelezte igényét a piaci átláthatóság növelése iránti. 

Gondoskodni fogok arról, hogy ehhez egy hatékony rendszert hozzunk létre. 

 

Termelői együttműködés és versenyjog 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 42. cikke úgy rendelkezik, hogy a 

versenyszabályok a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére csak olyan 

mértékben vonatkoznak, ahogyan azt az Európai Parlament és a Tanács meghatározza, 

tükrözve az ágazat sajátosságait, valamint a KAP célkitűzéseinek elsőbbségét, különös 

tekintettel a mezőgazdasági termelők megfelelő életszínvonalának biztosítására. A 

mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli sajátos helyzete, illetve az 

élelmezésbiztonság stratégiai fontossága elismerésének tekinthető, hogy egyetlen más ágazat 

sem élvez mentességet a versenyszabályok alól.  

 

A speciális szabályok lehetővé teszik mezőgazdasági termelőink számára a közös szervezést 

és fellépést, akik ezáltal hatékonyabban tudnak tárgyalni az élelmiszer-ellátási láncban tőlük 

lejjebb elhelyezkedő partnereikkel. Teljes mértékben támogatom ezeket a rendelkezéseket, és 

szoros figyelemmel kívánom kísérni azok végrehajtását. Nagyon fontos a végrehajtás és a 

konszolidáció. 

 

Ki szeretném emelni a megállapodások egy konkrét példáját, a mezőgazdasági termelők 

közötti kollektív szerződéseket, mivel ezek az ökoszolgáltatások nyújtása révén lehetőségeket 

teremtenek az új zöld megállapodáshoz való hozzájárulásra. Szoros kapcsolatban leszek 

biztostársaimmal, különösen a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezetőalelnök-

jelölttel, annak biztosítása érdekében, hogy megvizsgáljuk a rendelkezésre álló lehetőségeket.  

 

Innováció 

 

Az új technológiák nagy lehetőséget kínálnak a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások 

kezelésére. Hozzájárulnak a gazdaságok gazdasági versenyképességének növeléséhez, 

ugyanakkor javítják a környezeti fenntarthatóságot.  

 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy nem csak az új technológiák jelentik az innováció motorját. 

Az új vagy megújított gyakorlatok is jelenthetnek innováció, és hagyományos ismeretekből is 

fakadhatnak a jelenlegi kihívások kezelésére alkalmas új ötletek és új megoldások. Az 
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innováció különböző lépések kombinációját igénylő folyamat. Biztosítanunk kell, hogy 

minden mezőgazdasági termelő hozzáférjen a megfelelő tudáshoz. Ez oly módon valósítható 

meg, hogy szorosabban bevonják őket az innovációs folyamatba annak érdekében, hogy a 

kidolgozott megoldások a valós szükségleteiket elégítsék ki, vagy olyan speciális képzési és 

oktatási programokat hozunk létre, amelyek készségeik fejlesztik. 

 

Az új technológiák esetében kulcsfontosságú, hogy a telepítéshez megfelelő infrastruktúra 

álljon rendelkezésre: a gyors internet bevezetése révén jobb összeköttetését kell biztosítanunk 

a vidéki területeknek.   

 

Az innovációs folyamat erősítése érdekében a Bizottság jelentős beruházásokat javasolt a 

mezőgazdasági kutatás és innováció terén. A Horizont Európa keretében 10 milliárd eurót 

javasol kutatásra az élelmiszerek és a mezőgazdaság területén. Biztosítanunk kell, hogy 

ezeket a forrásokat a lehető legjobban használják fel az uniós mezőgazdaság javára.  

 

A tudás, az innováció és a digitalizáció az új KAP átfogó célkitűzése. A KAP ezért egyre jobb 

lehetőségeket fog kínálni az innovációs projektek számára (operatív csoportok). Emellett 

nagyobb hangsúly helyeződik a mezőgazdasági tanácsadásra és a mezőgazdasági termelők 

egymástól való tanulására. 

 

A kutatáspolitika és a KAP keretében megvalósuló innovációs tevékenységek a tudomány és 

a gyakorlat közötti szakadék áthidalására irányuló európai innovációs partnerség keretében 

egyszerűbbé fognak válni. Ez pedig meg fogja gyorsítani a helyi innovatív gyakorlati 

megoldások terjesztését és végrehajtását. 

 


