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Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bővebb tájékoztatást adjak a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési portfólióról, valamint azzal kapcsolatos elképzeléseimről, hogy miként 

tehető az európai mezőgazdaság versenyképesebbé, környezetbarátabbá, méltányosabbá és 
innovatívabbá.  

 

1. A 2019. október 1-jei meghallgatás alkalmával említést tett a mezőgazdaság hosszú távú 
jövőképéről. Mit takar e jövőkép, és miként integrálná e jövőképet a jelenlegi KAP-reformba, 
különös tekintettel az alábbiakra: 

1.1. Az európai zöld megállapodás: Milyen szerepet szán a biogazdálkodásnak és az új 

nemesítési/tenyésztési technikáknak? 

Az európai zöld megállapodás és különösen „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia keretet fog 
biztosítani a vidéki térségekkel kapcsolatos hosszú távú jövőképhez, amelynek a 

mezőgazdaság fontos részét fogja képezni. A stratégia kezelni fogja a gazdálkodási 
módszerekkel és az élelmiszerek biztonságos és fenntartható előállítási módjaival összefüggő 
fő kérdéseket, valamint feltérképezi e kihívásokra adható szakpolitikai válaszokat. Ez a 

hosszú távú elképzelés azon a kiterjedt elemzésen fog alapulni, amelyet a KAP reformjára 
vonatkozó javaslatokat kísérő hatásvizsgálat tartalmaz.  

 
A biogazdálkodás valóban fontos szerepet játszhat az európai zöld megállapodással 
összefüggésben az éghajlatváltozás kezelésében és a zéró szennyezés célkitűzésének az 

elérésben. A növényvédő szerek és a műtrágyák csökkentése révén erőteljesen hozzájárulhat 
a biológiai sokféleség és a talaj védelmének javításához. Az ökológiai gazdálkodásba bevont 

földterület nagysága az EU–28-ban 2017-ben 12,6 millió hektár volt. Az Eurostat adatai 
szerint a 2012 és 2017 közötti időszakban az ökológiai gazdálkodásba bevont földterület 
25%-kal növekedett. Ez egyértelműen mutatja, hogy a fogyasztók egyre szívesebben 

vásárolnak bioélelmiszereket. Szilárd meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak a közös 
agrárpolitika reformja keretében ösztönöznie kell az ökológiai termelést. A tagállamoknak 

meg kell ragadniuk ezt a lehetőséget, hogy ezáltal nemzeti stratégiai terveikben növeljék a 
biogazdálkodók támogatását. E gazdálkodók támogatására és megfelelő javadalmazására új 
ökorendszerek használhatók fel. Az ökogazdálkodás ösztönzésére irányuló európai cselekvési 

tervet fogok Önök elé terjeszteni, amelyhez várom szíves közreműködésüket. 
 

Mint tudják, az új nemesítési technikák kollégám, Sztella Kiriakídisz hatáskörébe fognak 
tartozni. Úgy gondolom, hogy párbeszédet kell folytatnunk valamennyi érdekelt féllel és 
polgárral erről a kérdésről, a Bíróság ítélkezési gyakorlatának fényében. Az új nemesítési 

technikák biztonságos használatára vonatkozó lehetséges intézkedéseknek megfelelőeknek és 
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arányosaknak kell lenniük, alkalmazásuk módját pedig meg kell vizsgálnunk. Az új 
nemesítési technikákkal kapcsolatban számos kutatás folyik már jelenleg is az EU-ban. 

Számba kell vennünk valamennyi rendelkezésre álló bizonyítékot. Ebben a témában szorosan 
együtt fogok működni az egészségügyért felelős biztossal és az Európai Parlamenttel.  

1.2. Családi gazdálkodás: Milyen konkrét intézkedéseket fog tenni a nagyarányú földszerzés 

megakadályozására, és mi az álláspontja az AGRI bizottságban a felső korlát és az 
átcsoportosítással nyújtható támogatás kapcsán elért kompromisszummal kapcsolatban? 

A jövőbeli szakpolitikára vonatkozó javaslat részeként a Bizottság javasolta annak a fő 

eszköznek, nevezetesen a közvetlen kifizetéseknek a megtartását, amellyel biztosítható, hogy 
a mezőgazdaság a gazdálkodó közösség fenntartható jövedelemforrása legyen. 

E jövedelemtámogatás oroszlánrésze a családi gazdálkodásokhoz kerül: napjainkban a 
közvetlen kifizetések 72%-ának az 5 és 250 hektár közötti, közepes méretű családi 

gazdaságok a kedvezményezettjei, amelyek az Unió mezőgazdasági területének 2/3-át 
művelik. 

A jövedelemtámogatás jelentős és egyre nagyobb része kerül azonban a nagyon nagy (250 

hektár feletti) mezőgazdasági üzemekhez, amelyek az uniós mezőgazdasági területek mintegy 
30%-át művelik meg, ugyanakkor a mezőgazdasági termelőknek alig több mint 1%-át teszik 
ki. 

Ez aggályokat vet fel, és veszélyeztetheti a KAP legitimitását és hitelességét az Unió polgárai 
körében. Egyben hatással van fő támogatáspolitikai eszközünk hatékonyságára is, mivel a 
nagy méretű gazdaságok részesülnek a méretgazdaságosság előnyeiből és az irányítás 

tekintetében rugalmasabbak. 

A Bizottság ezért több olyan fontos eszköz és mechanizmus bevezetésére tett javaslatot, 
amelyek a támogatások elosztását és célirányosságát hivatottak javítani a KAP 

kedvezményezettjeinek körében. 

Ezek elsősorban a következők kötelező bevezetésével függnek össze: 

– (A tagállamok által meghatározandó) átcsoportosítással nyújtható kiegészítő kifizetés 
a fenntarthatóság érdekében kis és közepes mezőgazdasági üzemek részére: a már 10 
tagállamban alkalmazott átcsoportosítással nyújtható kifizetés hatékonynak bizonyult a 

támogatások nagyobb gazdaságoktól kisebb gazdaságok számára történő átcsoportosítása 
terén olyan uniós környezetben, ahol az átlagjövedelem a gazdaság méretével arányosan 

növekszik; 

– Kifizetéscsökkentési mechanizmus és a kifizetések maximalizálása: 60 000 EUR-tól a 
közvetlen kifizetések fokozatos csökkentésével és a 100 000 EUR-s felső korlát 

bevezetésével. A javasolt számok valódi változást hivatottak elérni a jövedelemtámogatások 
elosztásában, mivel jelenleg mintegy 30 000 gazdaság 100 000 EUR-nál magasabb összegben 
részesül, azaz a támogatottak körének kevesebb mint 0,5%-ára jut a közvetlen támogatás több 

mint 15%-a. Álláspontom szerint e küszöbértékek felfelé történő módosítása jelentősen 
csökkentené a mechanizmus hatékonyságát, és megkérdőjelezné annak relevanciáját. 
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Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a 
támogatást azoknak nyújtsák, akiknek valóban szükségük van rá, vagyis a valódi 

gazdálkodóknak, más szóval azoknak, akiknek megélhetése elsősorban a gazdálkodástól 
függ. Alapvetően fontos, hogy ez iránt minden tagállam továbbra is kötelezett legyen, és 

ezáltal javuljon a KAP megítélése és hatékonysága. Ily módon megelőzhető az is, hogy azok 
a szervezetek, amelyek esetében a mezőgazdaság nem fő üzleti tevékenység, 
jövedelemtámogatásban részesüljenek és a támogatást elvonják azoktól, akiknek arra valóban 

szükségük van. 

A tagállamok ún. kerekítettátalány-kifizetéseket is nyújthatnak, hogy egyszerűbbé tegyék a 
kis mezőgazdasági termelők életét azáltal, hogy egy olyan összeget kapnak, amelynek 

segítségével méretük ellenére versenyképesebbé válhatnak. 

Végezetül szeretnék emlékeztetni arra, hogy a tagállamoknak stratégiai tervük részeként meg 
kell határozniuk egy, a kisebb (vagyis az átlagos üzemméret alatti) gazdaságok számára 

történő újraosztásra vonatkozó célt. A Bizottság által a KAP jövőjére vonatkozóan javasolt 
éves teljesítmény-felülvizsgálat részeként e célkitűzés elérése szoros nyomon követés tárgyát 
fogja képezni. A tagállamok ezért az általam leírt eszközökkel fogják kialakítani a céljaik 

elérését garantáló intervenciós stratégiájukat. 

Tudom, hogy az AGRI bizottság javaslata a 100 000 EUR-tól való kötelező csökkentést 
támogatja, felső küszöb és csökkentési ráta nélkül. Tudatában vagyok annak, hogy milyen 

ellentmondásos vitákhoz vezetett ez a javaslat. Meggyőződésem, hogy a kötelező felső korlát 
egyértelműen a családi gazdálkodók javát szolgálja, és mint tudják, ez fő prioritásaim egyike.  
A jól működő földpiac kulcsfontosságú az európai mezőgazdasági modell megőrzése 

szempontjából, ugyanakkor a Szerződés értelmében a földátruházás szabályozása nem 
tartozik az Unió hatáskörébe, hanem tagállami hatáskör. A mezőgazdasági területek szűkösen 

rendelkezésre álló, különleges vagyoni eszköznek számítanak. Szinte az összes tagállamban 
van hatályos jogszabály a megfelelő földgazdálkodás biztosítása, a mezőgazdasági 
területekkel való indokolatlan spekuláció megelőzése és a földtulajdonlás koncentrációjának 

kezelése érdekében. Továbbra is fontosnak tartom a termőföldek koncentrációjával 
összefüggő problémákat, és biztosíthatom Önöket, hogy a Bizottság a jövőben is szorosan 

figyelemmel kíséri a földpiacok működését. 

1.3. Innováció: Ismertesse azokat a konkrét területeket, amelyekben véleménye szerint rejlik 
innovációs potenciál a mezőgazdasági ágazat szempontjából. 

Az innovációval kapcsolatos egyik általános probléma, hogy a már rendelkezésre álló tudást 
a gazdálkodó közösség nem használja ki elégséges mértékben vagy az számára nem 

felhasználható. A mezőgazdasági termelőknek magukénak kell érezniük az új technológiákat, 
az új üzleti modelleket és az új együttműködési formákat. Ehhez a KAP jelentős mértékben 

hozzájárulhat azáltal, hogy a mezőgazdasági termelőket az innovációs folyamat 
középpontjába helyezi. Egyik hatékony eszköze ennek a mezőgazdaság termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP-AGRI). Az EIP-AGRI már több 

mint 1 200 operatív csoportot finanszírozott EU-szerte. E csoportok több mint 90%-ának 
vannak mezőgazdasági termelő tagjai, akik kulcsszerepet játszanak az olyan innováció 

kifejlesztésében, amelyek azonnal működőképesek, többek között a víz- és talajgazdálkodás, 
a kártevők és a betegségek elleni védekezés, az élelmiszer-minőség, az értékláncok 
versenyképessége vagy az energiahatékonyság területén, és még sorolhatnám. Az innováció 

EIP és más hasonló eszközök révén való ösztönzése kulcsfontosságú az európai 
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mezőgazdasági termelők és erdészek számára a jövőbeli kihívások kezelése, valamint a 
termelékenység, az ellenálló képesség és a fenntarthatóság javítása érdekében. 

Egy másik, az innováció szempontjából hatalmas potenciállal rendelkező fontos terület a 

mezőgazdaság digitalizációja (dolgok internete, precíziós gazdálkodás). Ez ugyanis képes 
elősegíteni az ágazat és a termeléstől a fogyasztásig terjedő teljes értéklánc fenntarthatóságát. 

A körforgásos gazdaság innovációja hozzá fog járulni a természeti erőforrások jobb 
felhasználásához (hulladék újrafelhasználása stb.), valamint az új tevékenységek és 
vállalkozások révén a vidéki térségek növekedésének ösztönzéséhez. Különösen a biomassza 

biogazdálkodás révén való új felhasználási módjainak kifejlesztése kínál lehetőségeket a 
gazdálkodóknak új értékláncok (például a megújuló energia, a biológiai forrásokból származó 

új anyagok) integrálására, és ezáltal jövedelmük növelésére. Az agrárerdészet és más hasonló 
innovációk számos előnnyel járhatnak a gazdálkodók számára (például jobb 
betegségfelügyelet vagy a fából származó további jövedelem), ugyanakkor hozzájárulhatnak 

az éghajlatváltozás mérsékléséhez (szén-dioxid-tárolás) és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz (mikroklíma javítása) is. A kártevők és a betegségek elleni, 

digitalizációval támogatott biológiai védekezés szintén lehetővé fogja tenni a növényvédő 
vegyszerek használatának csökkentését a mezőgazdasági ágazatban. 

Az ismeretek terjesztése tudástermelésre épül. A következő többéves pénzügyi keretben a 

Bizottság 10 milliárd EUR-s költségvetést javasolt a mezőgazdasággal, az élelmiszerekkel és 
a természeti erőforrásokkal – ezen belül különösen is a talajokkal – összefüggő kutatásokra. 

A kutatás és az innováció eredményei biztatóak, ugyanakkor kérem az Önök segítségét ezek 
uniós szintű terjesztésében. Azt tervezem, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy 

tagállamba látogatok, a programomban szerepelni fog egy kutatással és mezőgazdasági 
innovációval kapcsolatos esemény is.  

 

2.1. A KAP alapelveinek egyike „a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának 

biztosítása”. Miként fogja biztosítani, hogy ezen elv érvényesülésével valósuljon meg a KAP-
kifizetések méltányos elosztása a KAP következő reformja keretében? Mindenekelőtt: 
elkötelezi-e magát amellett, hogy támogatni fogja a következő programozási időszakbeli 

hektáronkénti kifizetések teljes konvergenciáját a tagállamokban, szem előtt tartva, hogy a 
tagállamokon belüli eltérő kifizetések 2003 előtti historikus adatokon alapulnak, amely 

időszakban a kifizetések függetlenek voltak a termeléstől, ebből adódóan pedig 
tarthatatlanok? 

 

Támogatom, hogy kellő időben megvalósuljon a teljes belső konvergencia. 
 
Tisztában vagyok azzal, hogy egy-egy tagállam mezőgazdasági termelői között továbbra is 

fennállnak a különbségek a hektáronkénti alaptámogatás szintjén. E különbségek egy része 
teljes mértékben indokolt és továbbra is az marad a bizottsági javaslat végrehajtásakor is, 

mivel egy tagállamon belül nem minden mezőgazdasági termelőnek azonos az agronómiai és 
társadalmi-gazdasági helyzete. Ebben az összefüggésben a Bizottság javasolta, hogy 
valamennyi tagállam különbséget tehessen az alaptámogatás szintje tekintetében a különböző 

agronómiai vagy társadalmi-gazdasági helyzetű területek csoportjai között. 
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A jelenlegi rendszerben az alaptámogatást támogatási jogosultságok alkalmazásával nyújtó 
18 tagállamból 7 esetében ez év végén a jogosultságok részben még mindig a korábbi 

termelési referenciákon alapulnak (a 2013. évi reform eredményeként). A Bizottság a 
jogosultságok értékének további közelítését javasolja legkésőbb 2026-ig, egy adott 

tagállamon vagy területek csoportján belül az összes jogosultság átlagértéke legalább 75%-
ának megfelelő minimális célérték alkalmazásával. Ez egy minimális érték, és valamennyi 
tagállamnak lehetősége van arra, hogy a tagállam vagy a területcsoport szintjén teljes belső 

konvergenciát válasszon. Az említett kötelezettséghez kapcsolódik az a követelmény, hogy 
valamennyi jogosultság tekintetében maximális értéket kell meghatározni annak érdekében, 

hogy megszűnjenek az egyes tagállamokban – ha csak korlátozott mértékben is – még mindig 
meglévő indokolatlanul magas értékek.  
 

Ezeket a minimumkövetelményeket a bizottsági javaslat azon tágabb összefüggésébe kell 
helyezni, hogy minden egyes tagállamnak (minden egyes eszközre, így a közvetlen 

támogatásra vonatkozóan is) a 9 egyedi célkitűzésre vonatkozó GYELV elemzés és az abból 
következő szükségletek alapján kell alakítania beavatkozási stratégiáját. Ez egyaránt 
vonatkozik valamennyi konkrét célkitűzésre, beleértve azt is, amely a mezőgazdasági üzemek 

fennmaradását biztosító jövedelemnek és az üzemek rezilienciájának támogatására irányul 
Unió-szerte az élelmezésbiztonság fokozása érdekében. A jelenlegi rendszertől eltérően a 

tagállamoknak meg kell indokolniuk az általuk nyújtani tervezett támogatási összegeket, az 
alapszintű jövedelemtámogatás esetében is. Annak a döntésnek, hogy múltbeli referenciák 
alapján megtartanak egyes egyedi különbségeket, értékelési folyamatból kell erednie és 

megalapozottnak kell lennie. A döntést a Bizottságnak jóvá kell hagynia. 
 

2.2. A KAP költségvetésének jövőbeli védelme és fenntartása érdekében milyen 

kezdeményezéseket kíván indítani megbízatása keretében annak biztosítása céljából, hogy a 
KAP-kifizetésekből részesülő mezőgazdasági termelők érdemi lépéseket tegyenek az 
antimikrobiális rezisztencia jelentette probléma kezelése, valamint a nagyüzemi 

állattenyésztéssel összefüggő állatjóléti aggályok eloszlatása érdekében? 

Nagy jelentőséget tulajdonítok az állatjólét kérdésének. Többet szeretnék tenni ezen a téren, a 
mezőgazdasági termelőkkel közösen és nem ellenük. Ebben a témában szorosan együtt fogok 

működni az egészségügyért felelős biztossal. 

A jelenlegi politika és a jövőbeli KAP-ról szóló javaslat a kölcsönös megfeleltetési 
mechanizmus (a jövőben: a feltételesség rendszere) keretében a támogatási kifizetéseket 

többek között az általános élelmiszerjog betartásától teszi függővé. Ez szükségessé teszi 
többek között az állatgyógyászati készítményekre és a gyógyszeres takarmányokra vonatkozó 
jogszabályok érvényesítését.  

A jövőbeli KAP-ra vonatkozó javaslat tartalmazza az antimikrobiális rezisztencia leküzdése 

érdekében az egységes egészségügyi megközelítés szerint elfogadott európai cselekvési 
tervre irányuló stratégia (COM(2017) 339) végrehajtását a mezőgazdasági tanácsadási 

szolgáltatások területén. E szolgáltatások révén a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a gazdálkodók tanácsadásban részesüljenek, megértsék az uniós jogszabályokban 
foglalt célokat és megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek. 

Aggasztónak találom a jelenlegi uniós állatjóléti szabályok végrehajtásának kritikus területeit 

(ezek egyike a sertések csonkítására és különösen a farok megkurtítására vonatkozó eltérés 
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széles körű használata, amellyel foglalkozni kell). Biztosítanunk kell az uniós irányelvek 
átültetését a tagállamok nemzeti jogába. Ugyanilyen fontos a mezőgazdasági termelők 

ösztönzése. A KAP révén támogatást tudunk nyújtani a képzéshez, a tanácsadáshoz és a 
beruházásokhoz, következésképpen javítani tudunk az állattartás módján.  

Összefüggés van az állatjólét szintje és a tenyészállatok esetében az antibiotikum rendszeres 

használatának szükségessége között. A mindkettő javítását lehetővé tevő megfelelő 
gazdálkodás további erőfeszítéseket igényel a mezőgazdasági termelők részéről, akiket 
támogatnunk kell ezekben. Különös figyelmet fogok fordítani erre a kérdésre megbízatásom 

ideje alatt. 

2022 elején hatályba lépnek az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó új szabályok, 
amelyek jelentősen korlátozzák az antibiotikumok használatának lehetőségeit, ami lényeges 

változtatásokat tesz szükségessé a tenyészállatokkal való gazdálkodásban. Át kell 
gondolnunk ezért olyan állattenyésztési programok kidolgozását, amelyek segítenek a 

mezőgazdasági termelőknek a jövőhöz való alkalmazkodásban. A gazdálkodóknak fel kell 
készülniük az állatok csoportos kezeléséhez megelőzési céllal használt antibiotikumok 
fokozatos beszüntetésére és a kritikus fontosságú antibiotikumoknak a humán 

egészséggondozás számára való fenntartására. Az állattenyésztésben új, holisztikus 
gazdálkodási módszerekre van szükség. E tekintetben az állatjólét javítására irányuló 

erőfeszítések a betegségmegelőzés szempontjából is fontosak lesznek.  

A 2012–2015. évi állatjóléti stratégia folyamatban lévő értékelésének eredményei 
kiindulópontul fognak szolgálni a jövőbeli intézkedések meghatározásához. Fontos, hogy az 
állatjólét területén következetes megközelítést alkalmazzunk, és továbbra is tudományos 

alapokon nyugvó nézőpontot képviseljünk nemzetközi viszonylatban, hogy az uniós 
gazdálkodók a multilaterális környezetben is egyenlő versenyfeltételekkel rendelkezhessenek. 

Mindezek elérése érdekében szorosan együtt kívánok működni az egészségügyért és a 
kereskedelempolitikáért felelős biztosjelöltekkel. 

3.1. Az október 1-jei meghallgatás alkalmával elismerte, hogy a KAP reformjára irányuló 
javaslat alighanem túlságosan ambiciózus a nemzeti hatáskörbe történő visszahelyezés 

tekintetében. Utalást tett továbbá a javaslat kapcsán megfogalmazott számvevőszéki bírálatra 
is, és több ízben is elmondta, hogy nyitott a javaslat tökéletesítésére. Írásbeli válaszaiban 

ugyanakkor a következőképpen fogalmazott: „tapasztalt ellenőrként a teljesítményen, nem 
pedig a megfeleltetésen alapuló szakpolitika irányába mutató változásban hiszek, és úgy 
vélem, hogy a közkiadásokat a mérhető eredmények elérésére kell összpontosítani. Készen 

állok arra, hogy együttműködjek az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy ez a KAP irányítását érintő változás mind a mezőgazdasági 

termelők, mind a hatóságok szempontjából működőképes legyen.” Kifejtené, hogy pontosan 
milyen álláspontot képvisel? Konkrétan hogyan, illetve milyen időkereten belül kívánja 
tökéletesíteni a javaslatot? 

Meggyőződésem, hogy a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó bizottsági javaslatok megfelelő 

alapot nyújtanak az európai agrárpolitika jövőjéről szóló vitákhoz. Ebben a 
meggyőződésemben az AGRI bizottsághoz (COMAGRI) áprilisban és a Tanácshoz az idei 

évben beérkezett javaslatok általános támogatása is megerősít. Ugyanakkor az AGRI 
bizottság és a tagállamok egyaránt módosító indítványokat nyújtottak be, és készen állok arra, 
hogy a társjogalkotók közötti konszenzus esetén fontolóra vegyem a javaslat kiigazítását. 
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Az EU mezőgazdasága és vidéki területei a múltban kihívásokkal néztek szembe, és – a 
közös agrárpolitika (KAP) keretei között – képesek voltak alkalmazkodni és megbirkózni a 

folyton változó körülményekkel. A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó bizottsági javaslatok ezen 
az úton haladnak tovább. Egyszerűbb és modernebb „KAP-eszközkészletet” eredményező 

javításokat szorgalmaznak, egy olyan eszközkészletét, amely Európa-szerte lehetővé tenné a 
mezőgazdasági termelők és a vidéki közösségek számára, hogy választ adjanak azon közös 
kihívásokra, amelyek helyi hatása nagy mértékben függ az adott tagállam tágabb társadalmi-

gazdasági és agronómiai viszonyaitól.  

1) Két pillér, egy stratégia. A KAP-ot jelenleg két különböző mechanizmus irányítja, egy a 
közvetlen kifizetések és egy a vidékfejlesztési intézkedések tekintetében, melyek nem teszik 

lehetővé a finanszírozás szinergikus felhasználását a KAP keretében. A jövőben ezt a két 
mechanizmust egy egységes nemzeti KAP-tervbe illesztjük bele. 

2) Célzottabb beavatkozások. A javasolt megerősített mozgástér lehetővé teszi a tagállamok 

számára, hogy olyan utakat válasszanak és olyan beavatkozásokkal éljenek, amelyek 
célzottabban és közvetlenebb módon reflektálnak az adott tagállamban uralkodó 
körülményekre. A területek közötti megerősített kapcsolat összhangban áll a szubszidiaritás 

elvével. Ha teljes mértékben kihasználásra kerülnek, a célzottabb beavatkozások 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és a polgárok jobban megértsék az 

uniós politikákat. 

3) Középpontban a teljesítmény. Közös felelősségünk, hogy eredményeket mutassunk fel 
mezőgazdasági termelőink, vidéki területeink és polgáraink számára; ez arra indította a 
Bizottságot, hogy a következő KAP fókuszába a teljesítményt helyezze. Ez konkrétan azt 

jelenti, hogy stratégiailag meg kell határozni, el kell tervezni és nyomon kell követni a közös 
céljaink kreatív és célzott megoldások segítségével történő megvalósítása felé tett előrelépést, 

ahelyett, hogy először határoznánk meg nagyon előíró jellegű, mindenki által egységesen 
alkalmazandó megközelítést, majd időt és erőforrásokat nem kímélve, a közigazgatásainkra 
és gazdálkodóinkra háruló magas költségek és terhek árán határoznánk meg és ellenőriznénk 

a kivételeket.  

Annak ellenére, hogy a javaslat a közigazgatási szervek számára minden szinten új 
lehetőségeket nyit meg a KAP kedvezményezettjeivel való jobb együttműködés érdekében, 

nem ad korlátozás nélküli felhatalmazást a tagállamok számára, hiszen az uniós szintű közös 
szabályok szigorú keretén belül a következő, gondosan megtervezett biztosítékok állnak 
rendelkezésre: 

1) Kötelező követelmények, amelyek minden tagállam esetében azonosak, és amelyek 

lehetővé teszik intézkedések meghozatalát a KAP 9 célkitűzése mentén (pl. fokozott 
környezetvédelmi és éghajlati feltételek, kötelező támogatás a fiatal mezőgazdasági termelők 

számára). Ez vonatkozik azokra a teljesítménnyel kapcsolatos elemekre és eljárásokra is, 
amelyek összekapcsolják az igényeket, a beavatkozásokat és az eredmények nyomon 
követését, és amelyek az összes tagállam esetében azonosak. 

2) Az uniós intézmények erős szerepe: Az Európai Bizottság szerepe nem a KAP-tervek 
hivatalos előterjesztésénél kezdődik. Biztosítani fogom, hogy a Bizottság szolgálatai továbbra 
is párbeszédet folytassanak a tagállamokkal a megfelelő felkészülés érdekében. Ez nagyon 

hasznos lesz a tagállamok KAP-terveinek értékelése és jóváhagyása során. E tekintetben 
tiszteletben fogom tartani a Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen 
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elkötelezettségét az iránt, hogy megerősített partnerség jöjjön létre az Európai Parlamenttel, 
és rendszeresen tájékoztatni kívánom az Európai Parlamentet az új politika végrehajtásáról.  

3) Hatékony irányítási és bizonyosssági keret. Ami az ellenőrzéseket illeti, a bizottsági 

javaslat a tagállamokban működő kormányzati szervek és ellenőrzési rendszerek meglévő 
szilárd rendszerére épít. Ezek mind jól működnek, és magas szintű bizonyosságot nyújtanak, 

amit az alacsony hibaarány is bizonyít. A jövőbeli KAP tekintetében is végső soron a 
Bizottság lesz felelős a KAP költségvetésének végrehajtásáért, és folyamatosan magas szintű 
bizonyosságot nyújt a KAP költségvetésének helyes elköltésével kapcsolatban. 

Végezetül az Európai Számvevőszék véleményét illetően szeretném hangsúlyozni a 
teljesítményorientáltabb és környezetbarátabb politika általános támogatását.  

3.2. Mezőgazdaságért felelős biztosként miként kíván vezető szerepet vállani „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia tekintetében, és a jövőre nézve milyen jellegű koherenciát lát e 

stratégia és a KAP reformjára irányuló javaslatról jelenleg folyó vita között?  

A mezőgazdaságért felelős biztosként hozzá fogok járulni a kollégám, Sztella Kiriakídisz 
által irányított, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia megvalósításához. A „termelőtől a 

fogyasztóig” stratégiának holisztikus képet kell nyújtania arra vonatkozóan, miként lehet 
élelmiszerrendszerünket fenntarthatóvá tenni a teljes élelmiszerlánc mentén. Ez a stratégia a 
fenntarthatóság mindhárom – gazdasági, környezeti-éghajlati és szociális-egészségügyi – 

aspektusát támogatja. A megreformált KAP kulcsfontosságú szerepet fog játszani a 
„termelőtől a fogyasztóig” stratégia céljainak elérésében, és a stratégia szerves részét fogja 

képezni. Lásd: az 5. kérdésre adott választ. 

3.3. A tervezésre és stratégiára – többek között az éghajlattal és a környezetvédelemmel 
összefüggő intézkedésekre – vonatkozó valamennyi hatáskör tagállamokra ruházásával a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy európai szinten meghatározott pontos, kötelező 

érvényű alapkövetelmények nélkül értékelje a nemzeti stratégiai tervek eredményességét és 
közös vonásait. Hogyan lehet majd az európai mezőgazdasági termelőket ennek fényében a 

közös célkitűzések megvalósítása felé való elmozdulásra ösztönözni megfelelő és méltányos 
ellenszolgáltatásokkal az éghajlat, a vizek, a talaj és a biológiai sokféleség védelmét és az 
egész uniós közösség javát szolgáló megfelelőbb környezetvédelmi szolgáltatások nyújtása és 

hozzáadott érték gyarapítása érdekében? 

A Bizottság olyan javaslatot tett, amely egyrészt nagy felelősséggel ruházza fel a 
tagállamokat egy nemzeti stratégia meghatározása kapcsán, másrészt ezt egy szilárd uniós 

keretben, a Bizottság felügyelete és jóváhagyása mellett. 

A hatáskör átruházására azért van szükség, mert a környezetvédelmi kérdések természetüknél 
fogva gyakran olyan, testre szabott megoldásokat igényelnek, amelyek nem csupán 

hatékonyabbak a mindenki által egységesen alkalmazandó megközelítésnél, hanem a 
gazdálkodók számára is elfogadhatóbbak, mivel lehetővé teszik konkrét környezetvédelmi 
igények kezelését. Egyértelmű, hogy a tagállamok igényei eltérnek egymástól. Ráadásul a 

tagállamok más-más kiindulóponttal rendelkeznek, különösen a kibocsátáscsökkentés terén. 
Egyértelmű, hogy a nemzeti/regionális/helyi kihívásokra reagáló eszközöknek tükrözniük 

kell ezeket a különböző helyzeteket: például bizonyos területeken megfelelő választ jelenthet 
a természetes legelők csökkenő mezőgazdasági tevékenység miatti visszaállítása; ugyanakkor 
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ez kevéssé jelent megoldást olyan területeken, ahol a földterületek termelésből való kivonása 
negatív hatással van a biológiai sokféleségre. 

Mint azt említettem, az a tény, hogy a tagállamok jobb helyzetben vannak az igényeiknek és 

stratégiai prioritásaiknak megfelelő stratégia meghatározásához, és a beavatkozások részletes 
kidolgozásához, nem jelenti azt, hogy szabad kezet kapnak. Valójában uniós szinten kerülnek 

meghatározásra azok a célkitűzések, amelyekre a tagállami stratégia keretben választ kell 
adni. Az uniós jogszabályok határozzák meg azokat az alapvető jellemzőket és elveket, 
amelyek biztosítják az egyenlő versenyfeltételeket meglétét és a negatív verseny elkerülését. 

Azok a beavatkozások, amelyek célja, hogy a mezőgazdasági termelőket a környezet és az 
éghajlat tekintetében további szerepvállalásra ösztönözzék, közös kötelező 

alapkövetelményeken és európai szinten meghatározott feltételességi mechanizmuson fognak 
alapulni. Ez biztosítja, hogy minden olyan uniós mezőgazdasági termelő, aki kötelezettséget 
vállal az említett követelmények túlteljesítésére, egyenlő bánásmódban részesül. A stratégiai 

terveket a tagállamokban elő kell készíteni és meg kell vitatni az érintett érdekelt 
felekkel/hatóságokkal, például a környezetvédelmi és az éghajlatválti kérdésekkel foglalkozó 

hatóságokkal. Ezeket a terveket a Bizottság hagyja jóvá. A terveknek nemcsak összhangban 
kell lenniük az egyéb vonatkozó környezetvédelmi, éghajlati, növény- és állategészségügyi 
kötelezettségvállalásokkal, hanem be is kell mutatniuk, hogy hogyan járulnak hozzá e 

kötelezettségvállalások céljaihoz és célkitűzéseihez. Végül, de nem utolsósorban, a 
vidékfejlesztési alapok tervre elkülönített legalább 30%-át a KAP környezetvédelemmel és 

éghajlatváltozással kapcsolatos konkrét célkitűzéseire kell költeni. A jövőbeli KAP-ról szóló 
bizottsági javaslat mindezen jellemzői a tagállami tervek és a 2020 utáni teljes KAP 
megnövekedett környezetvédelmi és éghajlati ambícióihoz járulnak hozzá.  

A fentiek alapján meg vagyok győződve arról, hogy egyensúlyt kell teremtenünk a 

tagállamok és a Bizottság felelősségi körei között. E kérdésről rendszeresen be fogok 
számolni az Európai Parlamentnek, mivel hiszek az állandó párbeszéd szükségességében. A 

KAP-ra vonatkozó javaslat azon a felismerésen alapul, hogy közös, megosztott felelősségünk 
van, ugyanakkor a kihívásokra való reagálásnak a hatékonyság érdekében differenciáltnak 
kell lennie.  

3.4. Az Európai Uniónak továbbra is az ambiciózusabb célkitűzések  irányába kell terelnie a 
szakpolitikát a „Zöld New Deal” és más – például a nők mezőgazdaságban betöltött és vidéki 
térségekbeli szerepét érintő – tárgykörök keretében. Számos európai parlamenti képviselő 

úgy véli, hogy a megfeleltetéstől való elmozdulással fennáll annak veszélye, hogy elvesznek a 
jövőbeli KAP integritását és közös jellegét szavatoló jelenlegi biztosítékok. A meghallgatáson 

elhangzott észrevételei alapján készen áll egy olyan, a megfeleltetés jelenlegi rendszerére 
épülő alternatív megközelítés támogatására, amely eredményesnek bizonyult (3%-nál 
alacsonyabb hibaarány), és amely biztosítja az egyenlő bánásmódot, valamint a hatékony 

végrehajtást az EU egészében? Milyen konkrét lépésekkel érné majd el az elmozdulást egy 
ilyen jellegű alternatív megközelítés felé? 

Az új teljesítési modell a bizottsági javaslat központi eleme, és a KAP-stratégiai terv 

Bizottság általi jóváhagyása rendkívül fontos lépés annak biztosításához, hogy a szakpolitikát 
a közös célkitűzéseknek megfelelően hajtsák végre. A megfeleléstől a teljesítmény felé 
történő elmozdulás válasz az Európai Számvevőszék, a Régiók Bizottsága és mások 

kritikáira; mindenki több teljesítményt kíván! Az azonban nem jár további előnnyel, ha a 
KAP végrehajtásához egy újabb területet hozzáfűzünk. Az csak jelentősen növelné a 

tagállamokban a politikák végrehajtásának adminisztratív terheit és költségeit.  
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A Bizottság nem ad szabad kezet a tagállamoknak. Kidolgozta a meglévő irányítási szervekre 
és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó javaslatát, amelyek hatékonynak bizonyultak. Ezeknek 

a szerveknek a KAP végrehajtása során tiszteletben kell majd tartaniuk az alapvető uniós 
követelményeket, amelyek a jövőbeli KAP integritásának és közös jellegének biztosítékai. 

Örömmel fogadjuk az Önök ajánlásait a javaslat jobbítására és az ezzel kapcsolatos 
biztosítékok kialakítására. Ezzel párhuzamosan az új teljesítési modellben a bizonyosság a 
tagállamok teljesítményére épül. 

 

4.1. Ami a KAP-ot mint a fenntartható gazdálkodási rendszerekre való, minden területet 
felölelő átállás eszközét illeti: Szándékában áll új KAP-javaslatok kidolgozása, amelyek 

kizárólag a biológiai sokféleség szempontjából előnyös fenntartható gazdálkodási 
rendszereknek kedvez, amelyek nem járulnak hozzá az éghajlatváltozáshoz, fentartható 
szintekre csökkentik az állatállomány-sűrűséget, bevezetik a hüvelyeseket tartalmazó 

vetésforgó kötelező alkalmazását az importált takarmánytól való elmozdulás jegyében? 
Tervezi olyan koherens program előterjesztését, amely forrásokat összpontosít az unióbeli 

kisüzemi gazdálkodásra?  

A javasolt közös agrárpolitika célul tűzi ki, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás elleni fellépéssel, a természeti erőforrásokkal, a biológiai sokféleséggel és az 

állatjóléttel kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításához. Szilárd meggyőződésem, hogy 
a KAP biztosítja az európai mezőgazdaság támogatásához szükséges eszközöket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a mezőgazdaság a lehető leghatékonyabban szembe tudjon nézni az 

éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése miatt felmerülő kihívásokkal. Ennek 
érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak együtt kell működnie a KAP végleges 
reformjáról szóló tárgyalások során, a Bizottság határozott támogatása mellett. Együtt kell 

biztosítanunk, hogy – a jövőbeli KAP-ban a javasolt eszközök lehető legjobb 
felhasználásával – maximalizáljuk az éghajlattal kapcsolatos törekvéseket és minimalizáljuk 

a mezőgazdasági ágazatot érő környezeti hatásokat. Ezért a konszenzus kialakítása érdekében 
kész vagyok közvetítőként fellépni a társjogalkotók között.  

Elismerem, hogy az európai mezőgazdaság környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

szempontból komoly kihívásokkal néz szembe.. A legújabb nemzetközi jelentések kiemelik, 
hogy a mezőgazdasági ágazatnak kulcsfontosságú szerepet kell játszania ebben a tekintetben. 
Úgy vélem, hogy a Bizottság javaslata megfelel ennek a törekvésnek: környezeti és éghajlati 

kihívásokra is választ ad, miközben egyértelmű célokat tűz ki, így az egész megközelítés a 
jelenleginél eredményorientáltabb lesz, és jobban fog igazodni a helyi problémákhoz és 

körülményekhez. Ezért szorosan együtt fogok működni Timmermans ügyvezetőalelnök-
jelölttel és az Európai Parlamenttel annak biztosítása érdekében, hogy a mezőgazdaság az 
európai zöld megállapodás szerves részét képezze.  

Sokkal szorosabb kapcsolat lesz a KAP és az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

jogszabályoknak az éghajlatváltozással, az energiával, a víz- és levegőminőséggel, a biológiai 
sokféleséggel és a növényvédő szerekkel kapcsolatos célkitűzéseinek és célértékeinek 

megvalósítása között. 

A feltételesség új rendszere alapvető előírásokat határoz meg, amelyeket a mezőgazdasági 
termelőknek teljesíteniük kell, beleértve a kötelező vetésforgó alkalmazását is. Elegendő 
rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy a tagállamok hatékonyan meg tudjanak felelni a 
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területükön felmerülő kihívásoknak. Ugyanakkor a tagállamok számára erős közös elemeket 
fog biztosítani. 

Fontos új eszközök állnak majd rendelkezésre. Az első pilléren belül az ökorendszerek új 

pénzügyi forrást fognak biztosítani a környezetvédelem és az éghajlatváltozás kihívásaival 
való szembenézésre. Ezek az ökorendszerek újfajta módon ösztönzik a nagyobb mértékben 

környezetbarát gazdálkodásra való átállást. 

A környezet és az éghajlat szempontjából fontos eszközök széles köre továbbra is elérhető 
marad a KAP második pillére keretében. Ezek közé tartoznak a mezőgazdaságra (és az 

erdészetre) vonatkozó területalapú környezeti kifizetések. Magukban foglalják emellett a 
beruházások, a képzés, az innováció és az együttműködés támogatását is. 

Összességében minden tagállam jogilag köteles a jelenleginél nagyobb ambíciószintet 
mutatni a környezetvédelmi és az éghajlat-politika terén; a KAP teljes költségvetésének 

legalább 40%-át éghajlat-politikai fellépésre, a vidékfejlesztési pillér forrásainak pedig 
legalább 30%-át az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos célkitűzések megvalósítására kell 

fordítani. 

Úgy vélem, hogy ez a javaslat egy olyan jövőbeli KAP lehetőségét hordozza magában, amely 
a környezetvédelem és az éghajlat-politika szempontjából nagyon jól teljesít. Remélem, hogy 
a Parlament és a Tanács a jövőbeli KAP-ról szóló tárgyalások során látni fogja ezt a 

lehetőséget. Ígéretet teszek arra, hogy teljes mértékben támogatni fogom ezt a folyamatot; ez 
segíthet a mezőgazdasági termelőknek abban, hogy – számukra elfogadható ütemben – egy 

fenntarthatóbb gazdálkodási modell felé mozduljanak el.  

A kis mezőgazdasági üzemeknek nyújtott közvetlen támogatásokra a 6. kérdés keretében 
térek ki. 

4.2. Amennyiben kitart az új teljesítési modell mellett, a stratégiai tervek értékelése során 

miként fogja biztosítani, hogy azon tagállamok, amelyek vonakodnak attól, hogy a KAP-
költségvetés 40%-át – például a kötelező ökorendszereken keresztül – éghajlat- és 
környezetvédelmi célokra fordítsák, megfelelő és hatékony módon mégis megtegyék ezt? 

Miként fogja – a lehetséges forgatókönyvektől függetlenül – fokozni az ambíciókat, és milyen 
módszerekkel rendelkezik a tagállamok nemzetközi éghajlatváltozási és fejlődési 

kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó elszámoltatásához?  

A Bizottság javaslata megállapítja, hogy a KAP minden stratégiai tervének a II. pillér 
költségvetésének legalább 30%-át az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos fellépésekre 
kell allokálnia. Összességében a KAP teljes pénzügyi keretének éghajlati hozzájárulását 

40%-ban határozták meg.  

Már a jelenlegi KAP-ban is a vidékfejlesztésre szánt költségvetés legalább 30% -át az 
éghajlat-politikai és környezetvédelmi intézkedésekre kell elkülöníteni. A Bizottság csak 

azokat a vidékfejlesztési terveket hagyta jóvá, amelyek megfelelnek ennek a 
követelménynek. A jövőbeli KAP tovább fogja erősíteni ezt a törekvést azáltal, hogy a 
hátrányos természeti adottságú területek kizárja a 30%-os kifizetésekből. A KAP-ra 

vonatkozó javaslatban a nemzeti KAP-stratégiaiterveket a Bizottságnak is jóvá kell hagynia. 
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A Bizottságnak meg kell vizsgálnia minden egyes tagállam KAP-tervét, és értékelnie kell, 
hogy e kötelezettség teljesül-e. Számomra ez abszolút prioritást fog jelenteni. Ennek 

érdekében a Bizottság figyelembe veszi a javaslatban felsorolt elemek teljes körét. Az egyik 
ilyen elem az egyes tagállamok KAP-költségvetésének tervezett allokációja lenne. Azonban 

más tényezők is rendkívül fontosak lennének. A javaslat például megállapítja, hogy a 
jelenlegi helyzethez képest minden egyes tervnek „fokozott ambíciószintet” kell mutatnia a 
környezetvédelmi és éghajlat-politika tekintetében. Ezenkívül a tervekben fel kell tüntetni, 

hogy a különböző beavatkozások (a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó 
előírások, az ökorendszerek, illetve II. pillér szerinti agrár-környezetvédelmi és az 

éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások vagy az éghajlattal kapcsolatos 
kötelezettségvállalások) kombinációja, valamint a források, a mérföldkövek és a célok milyen 
választ adnak a környezeti és éghajlati kihívásokra. Az utóbbinak különösen figyelembe kell 

vennie a vonatkozó nemzeti környezetvédelmi és éghajlat-politikai terveket, valamint az 
uniós éghajlat-politikai és környezetvédelmi jogszabályokból eredő célkitűzéseket és 

célértékeket. 

A javaslat átlátható eljárást határoz meg a terv nemzeti szinten történő kidolgozására is, az 
illetékes hatóságok bevonásával és az érdekelt felekkel partnerségben. A Bizottság csak 
akkor hagyná jóvá a KAP-tervet, ha meggyőződött arról, hogy a terv egésze kellő 

ambíciószinttel rendelkezik az éghajlatváltozás és a környezetvédelem tekintetében. A 
végrehajtási szakaszban a javaslat határozott mechanizmust irányoz elő a nemzeti és uniós 

szintű nyomonkövetési és értékelési lépésekhez. Alulteljesítés esetén nemcsak a tervek 
felülvizsgálata, de szankciók is várhatók. Biztosítani fogom, hogy minden rendelkezésünkre 
álló eszközt felhasználjunk.  

4.3. Hogyan fogja szavatolni a nemek közötti egyenlőség érvényesülését a KAP egészében?  

Meggyőződésem, hogy a nők nélkülözhetetlen szerepet játszanak a foglalkoztatás és a 
gazdasági növekedés terén a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben. Az új KAP-ra 
vonatkozó javaslat teljes mértékben elismeri ezt a hozzájárulást. A KAP egyik konkrét 

célkitűzése a foglalkoztatás, a növekedés és a társadalmi befogadás előmozdítása. Üdvözlöm, 
hogy az AGRI bizottság e célkitűzésbe kifejezetten belefoglalta a nemek közötti 

egyenlőséget. E célkitűzés megvalósítása során a tagállamoknak foglalkozniuk kell a vidéki 
térségekben élő nők szükségleteivel.  
 

A KAP-stratégiaitervek számos lehetőséget biztosítanak konkrét beavatkozások 
kidolgozására és célzottá tételére bizonyos kedvezményezettek beazonosított szükségleteivel 

kapcsolatosan. A vidéki térségekben élő nők esetében ez magában foglalja a vidékfejlesztési 
támogatást, például a vidéki területek alapszolgáltatásainak, a helyi fejlesztési stratégiáknak 
(LEADER), a vállalkozásalapításnak, a tudás elsajátításának és a képzésnek, valamint az 

együttműködési projekteknek a fejlesztésére. 
 

Végül a demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnökkel, valamint a kohézióért és a 
reformokért felelős biztossal együtt hosszú távú jövőképet dolgozunk ki a vidéki térségek 
számára, amely biztosítani fogja, hogy ezek a területek életerősek és dinamikusak 

maradjanak. Munkalehetőségeket kell biztosítani vidéken mind a férfiak, mind pedig a nők 
számára, és vonzó jövőt kell kínálni a vidéki polgároknak, ezzel támogatva őket abban, hogy 

szembe tudjanak nézni saját egyedi kihívásaikkal. 
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4.4. Gondoskodni fog arról, hogy a vidékfejlesztési programból származó finanszírozás a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet révén továbbra is kapcsolódjon a kohéziós alaphoz?  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) a közös agrárpolitika részét 

képezi. Az új teljesítési modell az egyszerűbb, célirányosabb és koherens fellépés érdekében 
egy közös stratégiai keretben fogja ötvözni a két mezőgazdasági alapot, az EMVA-t és az 

EMGA-t (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap). 

Az új jogalkotási keret eredményeként a KAP egészére vonatkozó, egyértelműen 
meghatározott, konzisztens és koherens egységes szabályrendszer fog létrejönni, melynek 

célja az egyszerűsítés és a szakpolitikai teljesítmény garantálása. 

Tekintettel a támogatás nyújtására szolgáló mechanizmusok különbözőségére, az EMVA-ra 
és az EMGA-ra vonatkozó „egységes szabálykönyvnek” a közös rendelkezésekről szóló 
rendelettel (CPR) való ötvözése bonyolultabbá és szükségtelenül bürokratikussá tenné a 

rendszert. Tudom, hogy az AGRI bizottság lényegében osztja ezt a véleményt. 

Ugyanakkor a CPR közös rendelkezéseket ír elő az EMVA, valamint az európai strukturális 
és beruházási alapok számára azokon a szakpolitikai területeken, ahol a harmonizáció a 

bonyolultság fokának növelése nélkül lehetséges (pl. a pénzügyi eszközök, a területfejlesztés 
vagy a kommunikáció terén). 

A tagállamok által a Bizottságnak benyújtott programozási dokumentumokban – például a 

partnerségi megállapodásokban, a KAP-stratégiai tervekben és a kohéziós politikai 
programokban – mindenképpen biztosítani kell az EMVA és a megosztott irányítás alá 
tartozó egyéb alapok egymást kiegészítő jellegét. 

4.5. Miként fogja a KAP-ot a mezőgazdasági termelők éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodása előmozdításának, az agro-ökoszisztémák ellenálló képessége – nevezetesen a 
termőtalajréteg mélységének növelésével és az agrárerdészet integrálásával történő – 

megerősítésének szolgálatába állítani?  

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése nemrégiben hangsúlyozta, hogy az EU 
mezőgazdasági ágazata nagymértékben ki van téve az éghajlatváltozás hatásainak, ezért 
alkalmazkodnia kell. A mezőgazdasági ágazatban különösen igaz, hogy az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás együtt jár annak enyhítésével.  

A jövőbeli KAP-ra vonatkozó bizottsági javaslatban a KAP egyik célkitűzése kifejezetten az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás. A megerősített feltételesség több olyan elemet is 

tartalmaz, amely támogatja az ágazat alkalmazkodását. Ilyenek például a szerves talajok 
védelmére, a vetésforgóra, a nem termelési célú tájképi jellegzetességekre és a talajerózióra 
vonatkozó előírások. 

A tagállamok számára biztosított fokozott szubszidiaritás és rugalmasság lehetővé teszi, hogy 
a beavatkozási logikát a konkrét helyi szükségletekhez és kihívásokhoz igazítsák, és 
mezőgazdasági ágazataikat ellenállóbbá tegyék az éghajlatváltozással szemben. 

Emellett a javasolt jövőbeli KAP olyan gazdálkodási módszerek és változtatások igen széles 

körét fogja támogatni, amelyek hozzájárulhatnak az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz. Például a mezőgazdasági termelők támogatást kaphatnának a 
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hatékonyabb öntözésbe való beruházáshoz, a növénytermesztés diverzifikálásához, a 
precíziós gazdálkodásra való átálláshoz vagy a kockázatkezelési rendszerekben való 

részvételhez. Továbbá a természetalapú megoldások és az agrárerdészet is teljes mértékben 
jogosult lesz KAP-támogatásra. 

Az ilyen kedvező megoldások alkalmazását azonban szélesebb körre kell kiterjesztenünk. 

Ezért meg kell erősítenünk a mezőgazdasági ismeretek és innovációk rendszerét (AKIS), és 
folytatni kell a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs 
partnerség (EIP-AGRI) kiemelkedő munkáját, amely lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági 

termelők és a tudományos közösség közösen hozzon létre tudást. A kutatás, az innováció, az 
innovációs partnerség és a tudástranszfer szintén kulcsfontosságú szerepet töltenek be.  

Az éghajlat-politikai fellépéssel kapcsolatos munkája során szorosan együtt fogok működni 

Frans Timmermans ügyvezetőalelnök-jelölttel, hogy valamennyi vidéki területen a jövőben is 
előmozdítsuk az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó további intézkedéseket. 

Következésképpen úgy vélem, hogy a Bizottság jövőbeli KAP-ra vonatkozó javaslata nagy 

lehetőségeket rejt magában az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tekintetében. 
Remélem, hogy a jövőbeli KAP-ról szóló tárgyalások során a Parlament és a Tanács is 
meglátja ezeket a lehetőségeket. Ígérem, hogy teljes mértékben támogatni fogom e 

folyamatot. 

4.6. Tekintettel arra, hogy az integrált növényvédelem alkalmazásával immár 30–50%-kal 
csökkenthető a növényvédőszerek használata, szorgalmazni fogja, hogy 2025-re 50%-kal 

csökkenjen a növényvédőszer-használat? 

A peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv, amely kollégám, Sztella Kiriakídisz 
biztosjelölt felelősségi körébe tartozik, szilárd keretet biztosít a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők számára ahhoz, hogy csökkentsék a peszticidektől való függésüket, 

és e kereten belül az integrált növényvédelem valóban értékes eszköz. A végrehajtással 
kapcsolatban születtek jó eredmények, de bizonyos kérdések is felmerültek. Az Egészségügyi 

és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság és más érintett bizottsági szolgálatok – köztük a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság – jelenleg vizsgálják a rendszer lehetséges 
módosításait annak érdekében, hogy az jobban működjön. Támogatni fogom ezt a munkát, 

amely „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia keretében folytatódik. Az ambiciózusabb 
eredmények elérése érdekében először arra kell ösztönöznünk a tagállamokat, hogy 

maradéktalanul hajtsák végre az irányelv rendelkezéseit.  

Ursula von der Leyen megválasztott elnökkel egyetértésben úgy vélem, hogy ennek 
eléréséhez a biztosi testület által képviselt, horizontális megközelítésre van szükség. A 

hatályban lévő KAP már jelenleg is számos olyan nagyon hasznos eszközt foglal magában, 
amelyek hozzájárulnak a mezőgazdasági termelők peszticidektől való függésének 
csökkentésére irányuló átfogó célkitűzésünkhöz, a Bizottság 2020 utáni KAP-ra vonatkozó 

javaslata pedig még ambiciózusabb célokat tűz ki, és további kezdeményezéseket vezet be. 
Ezek közé tartoznak a vetésforgó bevezetése és a peszticidek fenntartható használatáról szóló 

irányelv végrehajtásának feltételül szabása, a mezőgazdasági szaktanácsadás megerősítése, 
valamint a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvre vonatkozó további célzott 
rendelkezések. A javasolt eszközök közül különösen fontosak az ökorendszerek, amelyekben 

hatalmas lehetőségek rejlenek a tekintetben, hogy a mezőgazdasági termelőket a gyakorlataik 
megváltoztatására sarkallják, ami pedig a mezőgazdasági üzemek peszticidektől való 
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függésének csökkenéséhez és a biológiai sokféleség növekedéséhez fog vezetni. Ezek olyan 
konkrét elemek a KAP-ra vonatkozó reformjavaslatokon belül, amelyek célja a 

mezőgazdasági termelőknek a növénytermesztésben alkalmazott növényvédő szerek 
használatának csökkentésére való ösztönzése. 

Úgy vélem, együtt kell dolgoznunk a peszticidektől való függés csökkentésének 

felgyorsításán, és meg kell vizsgálnunk, miként tehetünk többet az alacsonyabb kockázatú és 
nem vegyi alternatívákra való áttérés ösztönzése érdekében.  

Bízom abban, hogy e kombinált megközelítéseinkkel előrehaladást fogunk tudni elérni a 

tagállamok és a mezőgazdasági termelők körében. E folyamathoz az európai zöld 
megállapodásnak, a KAP-nak és az uniós mezőgazdasági termelőknek egyaránt hozzá kell 
járulniuk. Úgy vélem, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó KAP céljaira javasolt 

eszközrendszer lehetővé fogja ezt tenni. Az Ursula von der Leyen megválasztott elnöktől 
kapott megbízatással összhangban teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy 

biztosítsam az uniós mezőgazdaságnak a nagyobb fenntarthatóság és a peszticidektől való 
kisebb mértékű függés irányába való szükségszerű elmozdulását. 

5.1. A mezőgazdaság európai zöld megállapodáshoz való hozzájárulását illetően: Milyen 
változtatásokat kell végrehajtani a KAP jelenlegi reformjában annak biztosításához, hogy a 

mezőgazdaság kellően kivegye részét a Párizsi Megállapodás és a biológiai sokféleségre 
vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalások célkitűzéseinek elérésében, valamint hogy a 

mezőgazdasági termelők ösztönözve érezzék magukat a fokozottabban környezet - és 
éghajlatbarát gyakorlatok bevezetésére? 

Az éghajlatváltozásról és a biológiai sokféleségről szóló legújabb nemzetközi jelentések 
ismeretében a környezeti és éghajlati kihívások továbbra is jelentősek, a mezőgazdaság pedig 

a leginkább érintett ágazatok közé tartozik. Azt szeretném azonban, ha a mezőgazdasági 
termelők és a vidéki közösségek nem a probléma, hanem a megoldás részét képeznék. 

Először is hadd hangsúlyozzam, hogy már a jelenlegi KAP is jelentős mértékben hozzájárul 
az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos prioritásokhoz. Például a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programok mintegy 80 millió hektár mezőgazdasági 

földterületre és közel 8 millió hektár erdőre biztosítanak finanszírozást – összesen mintegy 45 
milliárd euró értékben – az ökoszisztémák állapotának helyreállítására, megőrzésére és 

javítására. 

Egyértelmű azonban, hogy az éghajlathoz és a biológiai sokféleséghez kapcsolódó 
célkitűzéseink és kötelezettségvállalásaink teljesítése érdekében ennél sokkal többet kell 
tennünk, és úgy vélem, hogy a Bizottság 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslata választ ad 

ezekre a kihívásokra. 

A Bizottság javaslatában szereplő fő újítás egy új teljesítési modell, amely a jelenlegi 
egyenmegoldást egy rugalmasabb rendszerrel váltja fel. Ez az új megközelítés nemzeti 

szinten nagyobb szabadságot biztosít annak eldöntésében, hogy miként lehet a legjobban 
teljesíteni a közös uniós célkitűzéseket, ugyanakkor pedig az egyedi kihívásokra választ adni 

és az igényeket kielégíteni. A javasolt új teljesítési modell kellő rugalmasságot biztosít a 
tagállamok számára olyan fellépések kidolgozásához, amelyek a leginkább megfelelnek a 
helyi szükségleteiknek és helyzetüknek, ami lényeges a legtöbb esetben területspecifikus 

éghajlati és környezeti kihívások kezelése szempontjából; lehetővé teszi továbbá az uniós 
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jogszabályokból eredő, az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
nemzeti prioritásokhoz, stratégiákhoz és célokhoz való jobb hozzájárulást. 

Remélem, hogy a jövőbeli KAP-ról szóló tárgyalások során a Parlament és a Tanács is 

meglátja ezeket a lehetőségeket. Ígérem, hogy teljes mértékben támogatni fogom e 
folyamatot.  

Megbízatásom ideje alatt – az európai zöld megállapodást végrehajtó csapat többi tagjával 

szorosan együttműködve – minden tőlem telhetőt meg fogok tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság és erdőgazdálkodás jelentős mértékben 

hozzájáruljon éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzéseink eléréséhez. 

 
5.2. Hogyan látja a KAP-reform és „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia közötti 
kapcsolatot, és Ön szerint ez milyen konkrét intézkedéseket eredményezne?  

„A termelőtől a fogyasztóig” stratégia az európai zöld megállapodás fontos eleme lesz. A 

fenntarthatóság elérését fogja szolgálni a teljes élelmiszerlánc mentén. „A termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiának a fenntarthatóság mindhárom – a gazdasági, a környezetvédelmi és 

éghajlati, valamint a szociális és egészségügyi – szempontját támogatnia kell. 
A jövőbeli KAP kulcsfontosságú szerepet fog játszani „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
céljainak elérésében. 

 
Először is határozottan úgy vélem, hogy a gazdálkodás alapvető gazdasági 

fenntarthatóságának támogatása érdekében a KAP-nak továbbra is jövedelemtámogatást kell 
nyújtania a mezőgazdasági termelők számára, amint az a tárgyalt javaslatokban is szerepel.  
 

Emellett a KAP reformjára vonatkozó javaslatok ambiciózusabb célokat fogalmaznak meg a 
környezeti fenntarthatóság tekintetében: nem csupán azzal, hogy a közvetlen támogatás 

kedvezményezettjeinek új, kötelező követelményeket kell teljesíteniük, valamint hogy a 
vidékfejlesztési pillér kiadásainak legalább 30%-át éghajlat-politikai és környezeti 
célkitűzésekre kell fordítani, hanem különösen az első pillérhez tartozó ökorendszerek és a 

második pillérhez tartozó intézkedések keretében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
ösztönzők révén. 

 
A szociális fenntarthatóság megvalósítását az élénk vidéki térségek, a generációs megújulás, 
valamint az élelmiszerekkel és az egészséggel – különösen az állatjóléttel, az antibiotikum- és 

a peszticidhasználattal – kapcsolatos társadalmi igények célkitűzéseihez kapcsolódó 
intézkedések fogják szolgálni. 

 

A tagállamok a javasolt reform szellemében konkrét intézkedéseket fognak kidolgozni. 
Például: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése érdekében a tagállamok ökorendszer 

keretében fenntarthatják a tőzeges területeket, környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
kötelezettségvállalás révén növelhetik a talaj széntartalmát, az ökológiai gazdálkodás 

előmozdításával csökkenthetik a műtrágya felhasználását (ami szintén környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalás), valamint más típusú fellépés igénybevételével 
képzést nyújthatnak stb. 

 
5.3. Konkrétan mivel járulhat hozzá a mezőgazdaság a körforgásos gazdasághoz? 
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A körforgásos gazdaság előmozdítása rendkívül fontos a környezet védelme, valamint az 
éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése elleni küzdelem szempontjából, 

ugyanakkor növeli az EU üzleti versenyképességét, és előtérbe helyezi mindezen kérdéseket 
a globalizált gazdaságban. 

A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás fontos szerepet játszanak a körforgásos gazdaságban 

azáltal, hogy teljes mértékben újrafeldolgozható biológiai nyersanyagokat biztosítanak, és 
hozzájárulnak a gazdaságunk által előállított szerves anyagok egy részének 
újrahasznosításához. 

A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás képesek a szén-dioxidot a talaj és a biomassza révén 
a légkörből felvenni, valamint fenntartható módon biomasszát szolgáltatni az ökológiai 
gazdaság fejlődéséhez. A biomassza a termékek széles skálájának (építőanyagok, fa, bútor, 

papír, rostok és textíliák, enzimek, bioalapú vegyi anyagok, bioműanyagok, bioüzemanyagok 
stb.) előállítására használható fel. Ezáltal növekedne a széntároló, és lehetővé válna a 

fosszilis alapú anyagok teljes mértékben újrahasznosítható anyagokkal való helyettesítése. A 
biogazdaság az olyan anyagok és melléktermékek jobb hasznosítására is lehetőségeket 
kínálhat, amelyeket a feldolgozóláncokban ma még kidobnak. 

Másrészt a mezőgazdaság képes olyan termékeket is jól hasznosítani, amelyeket ma az 

élelmiszer-ellátási lánc következő részei – köztük a fogyasztók – dobnak ki. Például az olyan 
élelmiszer-hulladék, amely állati fogyasztás céljára biztonságossá tehető, felhasználható 

takarmányként, vagy a trágyával együtt átalakítható szerves trágyaként felhasználható 
komposzttá, illetve biogázzá és energiává. A városi hulladékból kinyert tápanyagok is 
felhasználhatók trágyázószerként, ezáltal helyettesítve az ásványi műtrágyákat. 

A jelenlegi Bizottság olyan kezdeményezésekre tett javaslatot, amelyek elősegítik azt, hogy a 

mezőgazdaság érdemi szerepet játszhasson a körforgásos gazdaságban, különös tekintettel az 
újonnan elfogadott, műtrágyákról szóló rendeletre (amely előmozdítja a szerves trágyák és 

biostimulánsok uniós piacának működését), a hulladékokról szóló módosított irányelvre 
(amelynek egy szakasza az élelmiszer-pazarlásról szól), a víz újrafelhasználásáról szóló 
javaslatra (amely további vízforrást jelent a száraz régiókban), valamint a biogazdasági 

stratégiára és a bioenergiára vonatkozó fenntarthatósági rendszerre. 

Amint azt a Bizottság megválasztott elnöke is kijelentette, az európai zöld megállapodás 
tovább fogja erősíteni a körforgásos gazdaságot az EU-ban. A jövőbeli KAP, amely nagyobb 

rugalmasságot biztosít a tagállamoknak fellépéseik kidolgozásában, lehetőséget nyújt a 
mezőgazdaság által a körforgásos gazdaságban betöltött szerep konkrét kezdeményzések 
révén történő megerősítésére. Ehhez „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia is jelentős 

mértékben hozzájárul majd.  

6.1. Az AGRI főigazgatóság döntő szerepet játszott, illetve játszik az uniós mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás alakításában. Ennek fényében hogyan kívánja elérni kitűzött céljait a 

főigazgatóságán belüli, állami támogatásokkal foglalkozó egység nélkül? 

Mindenekelőtt olyan egyértelmű szabályokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy válságok idején támogassák a mezőgazdasági ágazatot. E 

tekintetben a Bizottság a közelmúltban elfogadta a de minimis támogatások jelentős mértékű 
növelését a mezőgazdasági ágazatban. Az állami támogatásokkal kapcsolatos egyéb 
eszközöket is mindig a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért, illetve a versenypolitikáért 
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felelős biztosokkal nagyon szoros együttműködésben dolgozták ki. Ennek fényében a 
Bizottság megválasztott elnöke által tervezett szervezeti változás nem érinti a Bizottság mint 

testületi szerv általános felelősségét az állami támogatások terén. Szorosan együttműködve 
gondoskodunk arról, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges források és szakértelem a 

szabályok teljes körű érvényesítése érdekében.  

Ebben a szellemben szoros együttműködés jön majd létre a digitális korra felkészült 
Európáért felelős ügyvezető alelnök és jómagam, valamint a két érintett főigazgatóság között 
a tagállamok által tervezett állami támogatások és az EU ágazati politikája közötti összhang 

biztosítása érdekében. Megfelelőképpen figyelembe fogjuk venni, hogy a közös agrárpolitikát 
és a közös halászati politikát – a Bizottság megválasztott elnöke által a két érintett kollégának 

küldött megbízólevelekben meghatározott módon – sikerre kell vinni, különösen az állami 
támogatási szabályok révén, amelyeknek továbbra is összhangban kell lenniük e két terület 
közös politikáival. 

Engedjék meg azonban, hogy felhívjam a figyelmet a Szerződés egyik nagyon fontos 
rendelkezésére, nevezetesen a 42. cikkre, amely szerint a társjogalkotóknak – azaz az EP-nek 
és a Tanácsnak – kell meghatározniuk, hogy az állami támogatási szabályok milyen 

mértékben alkalmazandók az agrárágazatra. A társjogalkotók úgy döntöttek, hogy a 
mezőgazdasági ágazatban a részben vagy teljes egészében az uniós költségvetésből 

finanszírozott támogatások nagy része eleve ki van zárva az állami támogatások 
ellenőrzéséből. A szóban forgó változás semmilyen módon nem érinti a társjogalkotók ezen 
hatáskörét. A Bizottság testületi felelősségének elve alapján a tárcám feladata lesz annak a 

kérdésnek a megvizsgálása, hogy a biztosi testület a társjogalkotók elé terjesszen-e 
kapcsolódó jogalkotási javaslatokat, és ha igen, milyen hatókörűeket. 

6.2. Hogyan kívánja biztosítani, hogy az átmeneti szabályozás kialakításánál fogva 

fokozatosan készítse fel a tagállami szerveket az új teljesítési modellre? 

Első célkitűzésünk és legfőbb prioritásom a megreformált KAP-ról való időben történő 
megállapodás. Ezáltal a tagállamoknak és a Bizottságnak több ideje lesz a KAP-stratégiai 
tervek végrehajtásának előkészítésére. Márpedig ez feltétlenül szükséges. 

 
Természetesen úgy vélem, hogy az is elengedhetetlen, hogy biztosítsuk a folytonosságot 

mindazok számára, akik részesülnek a KAP forrásaiból. Szorosan együtt kívánok dolgozni 
Önökkel ezen a téren. Amint azt Önök is tudják, 2013-ban átmeneti szabályozás került 
elfogadásra a KAP reformjára vonatkozóan. Abban az időben az átmeneti szabályok 

különösen hasznosnak bizonyultak a KAP azon területein, ahol az intézkedések többéves 
jellegűek.  

 
Szeretném kiemelni, hogy a Bizottság szolgálatai már most is intenzíven együttműködnek a 
tagállamokkal a KAP-stratégiai tervek kidolgozásának megkönnyítése érdekében. És ne 

feledjük, hogy a jelenlegi KAP – a második pillér keretében – forrásokat biztosít technikai 
segítségnyújtásra, amely nemcsak a vidékfejlesztési beavatkozástípusokkal, hanem a teljes 

stratégiai tervvel összefüggésben igénybe vehető az új programozási időszak előkészítésére. 
 
Prioritásnak tekintem annak biztosítását, hogy a jövőbeli KAP-ról szóló politikai 

megállapodás létrejötte után elegendő idő álljon rendelkezésre olyan szabályok 
kidolgozására, amelyek megkönnyítik az új rendszerre való áttérést, és támogatják a 

tagállamokat az új teljesítési modell végrehajtásában.  
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6.3. Miként fogja kezelni a kettős mérce jelentette kockázatot abban az esetben, ha a pénzügyi 

szektor által támasztott fenntarthatósági követelmények esetleg eltérnek a hatályos 
jogszabályokban foglalt, fás biomasszára vagy a KAP-ra vonatkozó fenntarthatósági 

követelményektől a fenntartható finanszírozási szabályok és a taxonómia tekintetében? 

A fenntartható finanszírozásról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatról jelenleg 
folynak a tárgyalások az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. Ez a rendelet lehetővé tenné a 
Bizottság számára, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a pénzügyi 

ágazatban alkalmazandó taxonómiára és fenntarthatósági kritériumokra vonatkozóan. A 
pénzügyi ágazat taxonómiája és fenntarthatósági kritériumai azt a célt szolgálnák, hogy 

eszközt biztosítsanak a befektetők számára ahhoz, hogy a gazdasági tevékenységekbe történő 
befektetéseik fenntarthatóságának mértékét osztályozzák.  
 

A KAP fenntarthatósági követelményeinek az az elsődleges célja, hogy garantálják az 
előállított biomassza vonatkozó jogi előírásoknak való megfelelését, és a jó mezőgazdasági és 

környezeti állapot kötelező tiszteletben tartása révén a környezetvédelemmel és az 
éghajlatváltozással összefüggő előnyöket is biztosítsanak. Ezen előnyök közé tartozik a 
légszennyezettség csökkenése. 

 
Ezenkívül a megújulóenergia-irányelvben foglalt fenntarthatósági követelmények azt 

hivatottak biztosítani, hogy a megújuló energia céljára előállított biomassza ne károsítsa a 
környezetet, és ne okozzon olyan szénveszteséget, amely aláásná az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának bioenergia felhasználásával történő csökkentését, ami az említett irányelv fő 

célja.  
 

Szorosan együtt fogok működni a biztosi testület többi tagjával a fenntarthatósági 
kritériumok közötti átfedések és következetlenségek elkerülése érdekében.  
 

6.4. A nagy gazdaságok helyett a kis és közepes gazdaságokat fogja előnyben részesíteni? 

Több ízben is kijelentette, hogy a fenntartható termékek előállításához és az 
éghajlatváltozással szembeni fellépésekhez a kis és közepes méretű gazdaságok vannak a 

legjobb helyzetben. Mire alapozza e kijelentést? 

Mezőgazdasági biztosként minden típusú – akár kicsi, akár közepes, akár nagy méretű – 
mezőgazdasági üzemről gondoskodnom kell. Kétségtelenül több állami támogatást 

igényelnek a kis- és családi gazdaságok, amelyek alapvető módon hozzájárulnak az átfogó 
fenntarthatósági célkitűzés valamennyi (gazdasági, környezeti, társadalmi és területi) 
dimenziójának megvalósításához és a társadalmi igények kielégítéséhez. 

6.5. Meg tudja erősíteni, hogy a jövőbeli ökorendszerek előnyökkel fognak járni a 

mezőgazdasági termelők számára, és hogy ezen előnyök túlmutathatnak a KAP második 
pillére keretében alkalmazott költségfedezeti elven? 

Először is engedjék meg, hogy megerősítem: a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokra 

összpontosító támogatás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy olyan kifizetéseket 
teljesítsenek, amelyek összege meghaladhatja a felmerült költségek és az elmaradt jövedelem 
puszta ellentételezését. 
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Úgy vélem, ez a lehetőség jól tükrözi, hogy milyen lehetőségeket látunk a mezőgazdaságban. 
Az ökorendszerek kialakítása azzal a céllal történt, hogy gyökeres változásokat hozzanak. 

Ezek jelentik azt az új eszközt, amely a lehető legtöbb mezőgazdasági termelőt arra fog 
ösztönözni, hogy olyan mezőgazdasági gyakorlatokat vezessenek be, amelyek az éghajlat, a 

biológiai sokféleség és a természeti erőforrások szempontjából kedvezőek, és amelyek 
hozzájárulnak a peszticidek használatának csökkentésével kapcsolatos, „a termelőtől a 
fogyasztóig” jövőbeni stratégiában kidolgozandó, illetve a tagállamok 

kötelezettségvállalásain alapuló, az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos átfogó 
célkitűzések megvalósításához. Lehetővé teszik a mezőgazdasági termelők számára, hogy 

tevékeny részt vállaljanak az európai zöld megállapodás végrehajtásában. 

Végezetül engedjék meg, hogy megnyugtassam Önöket, hogy bár a javaslat biztosítja a 
tagállamok számára a szükséges mozgásteret annak érdekében, hogy a nemzeti feltételeknek 
megfelelő és a helyi igényeket kielégítő rendszereket alakítsanak ki, szabályokat is magában 

foglal annak biztosítására, hogy a támogatás továbbra is a közvetlen kifizetésekre jogosult 
területeken gazdálkodást folytató valódi mezőgazdasági termelőkre összpontosítson. Ezt az 

elvet a jövőbeli tárgyalások során is meg fogom védeni, hogy a pénzeszközök a 
mezőgazdasági ágazatban maradjanak, ahol oly nagy szükség van rájuk. 

7. Egyetért a KAP-kiadásoknak a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 

tervezetében javasoltak szerinti csökkentésével? 

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018 májusában 
előterjesztett bizottsági javaslat jó alapot jelent, amelyet tágabb összefüggésben kell 
szemlélni. Úgy vélem, hogy a javaslat méltányos és észszerű egyensúlyt teremt az új 

prioritások, illetve a hagyományosabb politikák – úgymint a közös agrárpolitika és a kohézió 
– megfelelő finanszírozásának szükségességét illetően. A javaslatban ezenkívül az Egyesült 

Királyság mint az uniós költségvetés jelentős nettó befizetője kilépését is figyelembe kellett 
venni. 

Ebben a kihívást jelentő környezetben a Bizottság csak mérsékelt csökkentésre tett javaslatot 

a közös agrárpolitikára vonatkozóan. A javaslat lehetővé teszi a közvetlen kifizetések 
kulcsfontosságú szerepének fenntartását az európai mezőgazdasági termelők támogatása 

tekintetében, továbbviszi a közvetlen kifizetések tagállamok közötti konvergenciáját, és 
megfelelő szintű közösségi támogatást tart fenn a vidékfejlesztés számára. Emellett a 
vidékfejlesztéshez nyújtott nemzeti társfinanszírozás javasolt, a kohéziós politika keretében 

javasoltakkal összhangban történő növelése biztosítani fogja, hogy elegendő forrás álljon a 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére. 

Úgy vélem, hogy a jelenleg hivatalban lévő Bizottság által előterjesztett javaslat jó alapot 
szolgáltat a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokhoz. Mindenki számára elfogadható 
kompromisszumot kell találnunk azzal az általános céllal, hogy a hagyományos kihívások és 

az új prioritások kezelésére egyaránt alkalmas, korszerű és ambiciózus uniós költségvetést 
hozzunk létre. Az agrárpolitikáért felelős biztosként egy, a mezőgazdaságot támogató, szilárd 

költségvetés mellett fogok kiállni. 


