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MELLÉKLET

AZ ELNÖKSÉG KÖVETKEZTETÉSEI

AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK SZÓLÓ 

„A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi 

kihívások kezelése” című 

BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYRŐL

A Tanács:

1. EMLÉKEZTET arra, hogy a KAP olyan dinamikus szakpolitika, amely a megváltozott 

körülményekre reagáló reformok sora segítségével formálódott, és ezen a nyomon kell a 

jövőben is haladnia, hiszen olyan szakpolitikai kihívások állnak előttünk, amelyek a 

mezőgazdasági termelők mellett valamennyi uniós polgárra hatással vannak;

2. Ezzel összefüggésben ÜDVÖZLI „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes 

erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” című bizottsági közleményt;

3. EMLÉKEZTET az Európai Tanács véleményére, amely szerint a fenntartható, hatékony és 

versenyképes agrárágazat jelentős mértékben fog hozzájárulni az Európa 2020 stratégiához, a 

vidéki térségekben rejlő növekedési és foglalkoztatási potenciál miatt, a tisztességes verseny 

biztosítása mellett;

4. MEGÁLLAPÍTJA, hogy széles körű támogatottságot élvez az a nézet, hogy a KAP maradjon 

olyan erős közös politika, amely az uniós költségvetés tekintetében céljaival arányos pénzügyi 

forrásokkal rendelkezik, és nem érinti a 2013 utáni időszakra vonatkozó uniós többéves 

pénzügyi keretre vonatkozó határozatokat; 



7921/11 kn/PS/ju 3
MELLÉKLET DGBI HU

5. EGYETÉRT a Bizottsággal abban, hogy a 2020 felé tartó KAP vonatkozásában fenn kell 

tartani a két különálló és egymást kiegészítő pillérből álló meglévő struktúrát;

6. HANGSÚLYOZZA, hogy az egyszerűsítést és a jobb végrehajtást alapelvvé kell tenni a KAP 

reformjára vonatkozó minden javaslat esetében, mind a szabályozói keret, mind a szakpolitika 

helyszíni végrehajtása tekintetében, és FELKÉRI a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a 

tagállamok vonatkozó észrevételeit1;

7. Egyetért a Bizottsággal a jövőbeli KAP következő három fő céljának meghatározásában: a 

fenntartható élelmiszertermelés, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és 

az éghajlatváltozás elleni fellépés, illetve a kiegyensúlyozott területi fejlődés. ELISMERI, 

hogy a három cél vonatkozásában jelentős mértékű komplementaritás figyelhető meg;

8. HANGSÚLYOZZA, hogy az uniós mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen 

jövedelemtámogatás napjainkban hozzájárul a mezőgazdasági népesség megfelelő 

életszínvonalának biztosításához; a támogatás fokozottan lehetővé teszi a mezőgazdasági 

termelők számára olyan közjavak és -szolgáltatások megteremtését is, amelyeket a piac nem 

ismer el, továbbá SZÉLESKÖRŰEN EGYETÉRT azzal, hogy a támogatás bizonyította 

létjogosultságát és továbbra is a 2020 felé tartó KAP alapvető eleme marad, különösen 

azokkal a további költségekkel összefüggésben, amelyek a termelőkre hárulnak az EU magas 

környezetvédelmi és állatjóléti előírásainak teljesítése során;

9. FELISMERI, hogy a közvetlen jövedelemtámogatást méltányosabban kell elosztani a 

tagállamok között, lépésről lépésre csökkentve annak a korábbi referenciákhoz való 

kapcsolását és figyelembe véve a jövőbeli uniós költségvetés általános összefüggéseit;

10. E tekintetben SZÉLESKÖRŰEN EGYETÉRT abban, hogy a pragmatikus megközelítést kell 

vezérelvvé tenni az objektív elosztási kritériumok megállapításakor, illetve a lényeges 

zavarokat kiküszöbölő megfelelő és progresszív változási ütem biztosításához;

11. A termelők közötti elosztás tekintetében MEGÁLLAPÍTJA, hogy a zavart okozó pénzügyi 

következmények elkerülése érdekében nemzeti/regionális szinten elengedhetetlen a megfelelő 

átmeneti időszakokkal társuló rugalmasság;

  
1 Lásd mindenekelőtt a 7206/11 dokumentumot.
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12. Különösen az alábbi eszközökkel ÖSZTÖNZI a Bizottságot az annak feltárására irányuló 

munka folytatására, hogy a tagállamok milyen lehetőségekkel rendelkeznek arra, hogy a 

közvetlen jövedelemtámogatásuk további elosztását megszervezzék nemzeti pénzügyi 

kereteiken belül:

– lehetőségek biztosítása a tagállamok számára, hogy segítsék a mezőgazdasági 

kistermelőket az adminisztratív terhek csökkentésével és a versenyképességük 

növelésével;

– a tagállamok számára előnyös lehetőség biztosítása arra, hogy jobban 

összpontosíthassanak az aktív termelőkre;

13. HANGSÚLYOZZA, hogy a tagállamok által elhatározott minden önkéntes támogató 

intézkedésnek a nemzeti pénzügyi kereteken belül kell maradnia;

14. TUDOMÁSUL VESZI, hogy a tagállamok részéről óriási az ellenkezés a nagy 

magángazdaságok számára történő közvetlen kifizetések felső határának bevezetésével 

kapcsolatban, valamint, hogy felmerült az igény, hogy minden javaslatot úgy alakítsanak ki, 

hogy az ne befolyásolja a mezőgazdasági üzemek versenyképességét és a KAP szükséges 

egyszerűsítését;

15. EMLÉKEZTET arra, hogy a KAP már tartalmaz jelentős környezetvédelmi elemeket, és

JÓVÁHAGYJA a 2020 felé tartó KAP környezetvédelmi aspektusának további 

érvényesítését;

16. HANGSÚLYOZZA, hogy a környezetvédelmi szempontok minden további érvényesítésének 

egyszerűnek és költséghatékonynak kell lennie, el kell kerülnie a pillérek közötti átfedést és a 

KAP jelenlegi környezetvédelmi politikai intézkedéseivel kapcsolatos tapasztalatokra kell 

épülnie; 

17. SZÉLESKÖRŰEN EGYETÉRT azzal, hogy a – korábban kedvezőtlen helyzetű térségekként 

számon tartott – természeti hátránnyal sújtott területekre irányuló támogatás maradjon a II. 

pillérben és növekedjen a hatékonysága, valamint felkéri a Bizottságot, hogy értékelje az első 

pillérbe tartozó valamennyi kiegészítő támogatás esetleges hozzáadott értékét;
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18. EMLÉKEZTET arra, hogy a KAP sorozatos reformjai következtében a KAP-támogatások 

túlnyomó többsége szétválasztott, és MEGJEGYZI, hogy széles körű az egyetértés az 

önkéntes kapcsolt támogatások fenntartásával kapcsolatban bizonyos érzékeny ágazatok és 

régiók esetében úgy, hogy azok az Unió WTO-kötelezettségei keretein belül maradnak, és 

ezzel egyidejűleg megőrizzük a belső piac integritását is. Szintén folytatni kívánunk egyéb, a 

73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti termeléstől leválasztott különleges támogatásokat;

19. FELHÍVJA a figyelmet arra, hogy számos tagállam kérte az egységes területalapú támogatási 

rendszer fenntartását egy 2014-et követő átmeneti időszakra;

20. MEGERŐSÍTI, hogy a korábbi KAP-reformokkal összhangban az uniós mezőgazdaság 

piacorientáltságát és fokozódó versenyképességét fenn kell tartani, és SZÉLESKÖRŰEN 

EGYETÉRT AZZAL, hogy a meglévő piaci intézkedések továbbra is gondoskodnak a 

szükséges biztonsági hálóról, továbbá a Bizottságtól az intézkedések végrehajtása során 

nagyobb rugalmasságot és gyorsabb lebonyolítást KÍVÁN;

21. Mivel az uniós mezőgazdasági termelőknek egyre több, jelentős jövedelemveszteséget okozó 

kockázattal kell megbirkózniuk, ÜDVÖZLI a Bizottság kockázatkezelési eszközre tett 

javaslatát, és HANGSÚLYOZZA, hogy ez legyen önkéntes, ne legyen versenytorzító és ne 

zavarja meg az e témában már létező intézkedéseket;

22. HANGSÚLYOZZA, mennyire jelentős a KAP 2020-ig tervezett reformjában rejlő 

lehetőségek megragadása az élelmiszer-ellátási lánc működésének javítása szempontjából az 

ágazat hosszú távú perspektívájának bővítése érdekében, nemkülönben annak az állandó 

trendnek a megfordítása céljából, hogy folyamatosan csökken az élelmiszer-ellátási lánc által 

előállított hozzáadott érték mezőgazdasági termelőkre eső része, és FELKÉRI a Bizottságot 

annak vizsgálatára, hogy az általa a tejágazat vonatkozásában javasolt innovatív megközelítés 

más ágazatokra is kiterjeszthető-e; 
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23. Emlékeztetve az európai agrár-élelmiszeripari modell nemzetközi versenyképességéről szóló 

következtetéseire MEGÁLLAPÍTJA, hogy a nemzetközi jog keretében fontos tudomásul 

venni, hogy az uniós és a harmadik országbeli termelők számára egyenlő feltételeket kell 

teremteni az uniós előírások tekintetében, amelyek biztosítják a fogyasztói igények és a 

társadalmi szempontok (mint például a minőség, egészség, környezetvédelem és állatjólét) 

teljesülését2.

24. EGYETÉRT a Bizottságnak azon elemzési eredményével, hogy a KAP vidékfejlesztési 

politikája értékesnek bizonyult, és OSZTJA AZT A VÉLEMÉNYT, hogy a robusztus 

vidékfejlesztési politika kulcsfontosságú marad az agrár-élelmiszeripari szektor 

versenyképességének, korszerűsítésének és fenntarthatóságának további fokozásához, a 

mezőgazdasági termelés sokszínűségének fenntartásához és a vidéki térségek nagyobb arányú 

gazdasági potenciáljának fejlesztéséhez Európa-szerte;

25. ELISMERI, hogy a vidéki területek különös kihívásokkal szembesülnek az elégtelen 

munkalehetőségek, a demográfiai változások és a mezőgazdasági generációváltásban 

jelentkező problémák tekintetében;

26. ALÁHÚZZA, hogy a fiatal gazdálkodók és az új belépők igényeit határozottabban kell 

figyelembe venni az átruházások, valamint a gazdaságok elindítása és szerkezetátalakítása 

tekintetében, és HANGSÚLYOZZA a vidéki infrastruktúra fejlesztésének, valamint a 

szakmai képzés és a szaktanácsadás segítségével történő tudásbővítésnek a fontosságát;

27. ÜDVÖZLI a Bizottság azon szándékát, hogy a közvetlen értékesítést és a helyi piacra 

irányuló kistermelést, valamint a kisgazdaságok versenyképességének javítását ösztönözze;

28. NAGYRA ÉRTÉKELI, hogy az európai mezőgazdasági termelők már jelentős környezeti 

közjavakat állítanak elő, és ELISMERI, hogy a KAP-reform „állapotfelmérése” során 

meghatározott környezetvédelmi feladatok a jövő vidékfejlesztése szempontjából is fontosak;

29. HANGSÚLYOZZA, hogy az európai mezőgazdaság csak az innováció segítségével tudja 

végrehajtani az előtte álló gazdasági és környezetvédelmi feladatokat, és ÚGY ÍTÉLI MEG, 

hogy a KAP hatékony eszköz az innováció ösztönzésére és eredményeinek alkalmazására;

  
2 Lásd a 11409/10 ADD 1 dokumentumot.
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30. ELKÖTELEZETT annak biztosítása mellett, hogy az éghajlat-változási kihívás megoldásában 

fontos szerep jusson az európai mezőgazdaságnak, és hogy a KAP – amely a legismertebb 

uniós szakpolitika – jelentősen hozzájáruljon az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 

gazdasági növekedéshez és az éghajlat-változás költséghatékony mérsékléséhez és az ahhoz 

történő alkalmazkodáshoz a vidéki térségekben;

31. ELISMERI, hogy egyszerűsíteni és javítani kell a jelenlegi vidékfejlesztési politikai keretet –

ezen belül a tervezést és az ellenőrzést – a hatékonyság növelése érdekében, és azért, hogy a 

tagállamok vidékfejlesztési programjukat fokozottan a nemzeti, regionális és a helyi 

igényekhez tudják igazítani;

32. Aggodalmát FEJEZI KI azzal kapcsolatban, hogy a vidékfejlesztési politikával kapcsolatos, 

számszerűsített célértékeket alkalmazó, új jövedelemalapú megközelítés bevezetésére 

vonatkozó bizottsági javaslatban foglaltak adminisztratív terhet eredményezhetnek, és 

MEGÁLLAPÍTJA, hogy nagy az ellenállás azzal a javaslattal kapcsolatban, amely a 

teljesítéshez kötött tartalékot vezetné be az említett célok elérésére irányuló lehetséges 

ösztönzőként;

33. ELISMERI, hogy meg kell erősíteni a vidékfejlesztési politika és a vonatkozó uniós 

szakpolitikák közötti koherenciát és szinergiát, ugyanakkor el kell kerülni a tagállamokra 

háruló minden újabb terhet és korlátozást;

34. TUDOMÁSUL VESZI, hogy a Bizottság továbbra is foglalkozik a közleményben szereplő 

három szakpolitikai lehetőséggel, valamint más lehetőségekkel, és azok kombinációival;

ÖSZTÖNZI a Bizottságot e tekintetben, és ezzel összefüggésben FELKÉRI a Bizottságot, 

hogy továbbra is ossza meg a vonatkozó adatokat, elemzéseket és hatásvizsgálati 

eredményeket a tagállamokkal;

35. VÁRAKOZÁSSAL TEKINT a bizottsági jogalkotási javaslatok kellő időben történő 

kézhezvétele elé, amely segítségével a Tanácsnak számos lehetősége nyílik arra, hogy ezeket 

megvizsgálja a rendes jogalkotási eljárás eredményezte új helyzetben, a KAP 2020 2014. 

január 1-jei hatálybalépésének előkészítéseként. 

___________________


