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Közös Agrárpolitika reformja 

• 2008 óta napirenden van; 

• 2010-ben széleskörű társadalmi 

konzultáció – mintegy 5000 európai 

szakmai, társadalmi szervezet; 

• Tagországi álláspontok egyeztetése; 

• Agrártanács, 2011. március 17. - 

elnökségi záródokumentum a KAP 

jövőjéről 2020-ig. 
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Legfontosabb célkitűzések 

• Elegendő, biztonságos, jó 

minőségű élelmiszer előállítása, 

elfogadható áron; 

• Természeti erőforrások ésszerű 

felhasználása, környezetvédelem, 

állatjólét; 

• Vidéki térségek gyarapodása, 

életképességének fenntartása. 
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Magyar elnökség következtetései                

a KAP-ról 

• Továbbra is közös politika maradjon; 

• Mezőgazdaság és vidék sorsát együttesen 

kell kezelni; 

• Meg kell őrizni a KAP jelenlegi szerkezetét; 

• Alapelvvé kell tenni a jobb végrehajtást. 
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Közvetlen támogatások I. 

• Továbbra is alapvető eleme legyen a KAP-nak; 

• Tagállamok közötti megosztás; 

• Történelmi referenciák elhagyása; 

• Átmeneti időszakot kell biztosítani a változáshoz; 

• Célzottabb támogatások 

http://waleshome.org/wp-content/uploads/2010/07/CAP.jpg
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Közvetlen támogatások II. 

• a kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező 

vidékeknek nyújtott támogatások hatékonyságának 

növelése (2. pillér); 

• termeléshez kötött közvetlen kifizetések fenntartása; 

• az új tagállamokban 2014-ig tartó átmeneti időszak 

után is fenn lehessen tartani az egységes területalapú 

támogatási rendszert (SAPS).  
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Közvetlen támogatások III. 

• „Zöldítés”             környezetvédelmi szempontok 

további erősítése; 

• Figyelembe vegye a környezeti célokat; 

• A gazdálkodók és a tagállami szakigazgatás 

adminisztratív terheit nem szabad növelni; 

• Figyelembe kell venni a gazdák és a társadalom 

érdekeit, valamint a gazdasági realitásokat.  



8 

Piaci ügyek 

• Fenntartható, piacorientált és versenyképes 

mezőgazdaság; 

• Gazdálkodók védelme az árak és bevételek 

ingadozásából eredő kockázatoktól; 

• Termelők méltányos részesedése az élelmiszerláncon  

belüli jövedelmekből; 

• A védelmi rendszer legyen önkéntes. 
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Vidékfejlesztés 

• Az agrár-élelmiszeripar versenyképességének 
javítása, modernizálása, fenntarthatósága 
kulcsfontosságú; 

• Vidékfejlesztési politika egyszerűsítése, javítása; 

• Ifjú gazdálkodók támogatása; 

• Közvetlen értékesítés fejlesztése, helyi piacra 
való termelés ösztönzése; 

• Vidékfejlesztési politika és a vonatkozó uniós 
szakpolitikák közötti koherencia megteremtése. 
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Összegzés 

• Tanács elkötelezte magát egy erős KAP mellett                    
Erős Európa; 

• Politikai kompromisszum a KAP legnagyobb 
haszonélvezőivel; 

• Források igazságosabb elosztása; 

• A mezőgazdasági termelés, környezeti fenntarthatóság, 
innováció és versenyképesség növelésének támogatása; 

• Európának elegendő, biztonságos és jó minőségű élelmiszert 
kell előállítani elfogadható áron; 

• EU Bizottság feladata – jogszabályi javaslatok kidolgozása. 
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!  


