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Mi, a visegrádi országok parlamentjeinek Mezőgazdasági bizottságai a magyar V4
elnökség keretében a 2018. február 14-15-én, Budapesten megrendezett találkozó
során egyetértünk abban, hogy – tekintettel az elmúlt időszak jelentős kihívásaira Európának olyan közös agrárpolitikára van szüksége, amely hatékony megoldást
nyújt a különféle válsághelyzetek kezelésére és általa az európai agrárium, illetve az
élelmiszeripar továbbra is versenyképes szereplő maradhat a globális színtéren. A
2020 utáni többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások során a hagyományos
politikák, a kohéziós és közös agrárpolitika jelenlegi szerepének fenntartására
kívánunk törekedni.
A Közös Agrárpolitika reformja
Kiemeljük, hogy a Közös Agrárpolitika (továbbiakban KAP) garantálja az Egységes Piac
működését az Európai Unió élelmiszeripari ágazatában, az uniós állampolgárokat
magas minőségű, biztonságos élelmiszerrel látja el, kulcsszerepet játszik a vidéki
térségek életképességének erősítésében, valamint hozzájárul a természeti erőforrások
és a táj megőrzéséhez.
Hangsúlyozzuk, hogy a KAP-nak a jövőben is magas fokon integrált és valóban közös
politikának kell maradnia, amelyhez az új Többéves Pénzügyi Keretnek megfelelő
pénzügyi forrásokat kell biztosítania a célok eléréséhez.
Egyetértünk az Európai Bizottság 2017. november 29-én bemutatott „Az élelmiszerágazat és a mezőgazdaság jövője” közleményének azon rendelkezéseivel, miszerint a
Közös Agrárpolitika kétpilléres szerkezetét meg kell őrizni, és annak megfontolásában
is, hogy a Szerződésben rögzített KAP-alapelveknek megfelelően a közvetlen kifizetések
rendszere a KAP lényegi eleme maradjon.
Támogatjuk a Bizottságnak a Közös Agrárpolitika további egyszerűsítésére és
modernizációjára vonatkozó törekvését.
Hangsúlyozzuk, hogy a Közös Agrárpolitika által biztosított források fő
haszonélvezőinek továbbra is a gazdáknak kell lenniük, és ellenezzük a
mezőgazdaságtól teljesen független új célok, így a migráció KAP-ba történő beemelését.
E probléma kezelése nem a KAP feladata.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Bizottság Közleménye által előterjesztett új javasolt
teljesítési modell deklaráltan nagyobb szubszidiaritást kíván biztosítani a
tagállamoknak, de fennállhat a veszélye annak, hogy a KAP a re-nacionalizálás

irányába mozdul el. Felhívjuk a figyelmet az új teljesítési modellt illető közös
aggodalmunkra, amely nagyobb rugalmasságot kíván biztosítani a tagállamoknak a
szakpolitikai döntéseik meghozatalához, azonban alkalmazása tévútra vezethet,
amennyiben a stratégiai tervek időigényes tervezési eljárással és még több
bürokráciával járnak. Kiemeljük, hogy a Közös Agrárpolitikai stratégiai tervek kései
bizottsági elfogadása veszélyeztetné a közvetlen kifizetések folyamatos kifizetését,
illetve magas szintű politikai és gazdasági kockázatot eredményezne.
Minden delegáció egyetért, hogy a közvetlen támogatások hektáronkénti szintjei között
különbségek vannak az egyes tagállamok között, ezért kérik azok teljes
kiegyenlítésének befejezését. Rámutatunk, hogy az EU-ban minden termelő
egyenrangú kihívásokkal szembesül, és ugyanazon előírásoknak és követelményeknek
kell megfelelniük.
Hangsúlyozzuk továbbá, hogy egy lehetséges nemzeti társfinanszírozás első pillérbe
való bevezetése elfogadhatatlan.
Kiemeljük, hogy a termeléstől függő önkéntes támogatások lényegesen hozzájárulnak
a vidéki területek gazdasági aktivitásának és a vidéki foglalkoztatásnak a
fenntartásához. Ezért meg kell őriznünk ezeket a támogatási formákat, lehetőleg
tágabb terjedelemben és megfelelő pénzügyi forrásokkal.
Hangsúlyozzuk, hogy a tagállamok számára továbbra is biztosítani kell a helyi
sajátosságoknak és szükségleteiknek legmegfelelőbb támogatási rendszer
kiválasztásának lehetőségét a termeléstől független, a termeléstől függő és az
egyszerűsített, egyösszegű kifizetéseket tartalmazó listából. Kiemeljük, hogy az
egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS) bizonyítottan hatékonyan működik
és népszerű a gazdák körében, ezért mint lehetőséget, fenn kellene tartani a jövőben is,
és elérhetővé tenni azt minden tagállam számára.
Meggyőződésünk, hogy biztosítani kell, hogy a KAP forrásaihoz minden termelő
hozzájuthasson. Úgy véljük, hogy a közvetlen kifizetésekre vonatkozó támogatási felső
határ (capping) bevezetésének önkéntesnek kell lennie.
Üdvözöljük a Bizottság erőfeszítését, hogy a támogatás a valódi gazdálkodókat célozza
meg, azokra összpontosítson, akik aktívan gazdálkodnak annak érdekében, hogy a
megélhetésüket biztosítsák.
Hangsúlyozzuk, hogy a zöldítésre vonatkozó új javaslatnak csökkentenie kell. a
gazdálkodók és a nemzeti hatóságok adminisztratív terheit.
Hangsúlyozzuk, hogy a Bizottság Közleményében bemutatott kötelező környezeti
intézkedéseknek a javaslatban szereplő új rendszere nem növelheti a gazdák és a
nemzeti hatóságok adminisztratív terheit.
Úgy véljük, hogy a KAP-on belüli pénzügyileg erős vidékfejlesztés-politikának fontos
szerepet kell játszania a mezőgazdasági szektorbeli fejlesztési különbségek
kiegyenlítésében, az EU pozíciójának erősítésében a globális piac mezőgazdasági és
élelmiszer szektorában és a vidéki területek fenntartható fejlődésének ösztönzésében.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a vidéki területek kihívásai megkövetelik az egyéb EU
politikák bevonását, beleértve a Kohéziós Politikát.
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Hangsúlyozzuk a vidékfejlesztési programok esetében jellemző vissza nem térítendő
támogatások túlsúlyának fenntartását és a pénzügyi eszközöknek a támogatásalapú
rendszert kiegészítő jellegét. A tagállamoknak továbbra is rangsorolniuk kellene a
beruházások és más támogatási eszközök között. Kiemelten fontosnak tartjuk a
konkrét mezőgazdasági beruházási eszközök megőrzését és jövőbeli finanszírozását.
Egyetértünk a Bizottság Közleményében is megemlített mezőgazdasági szaktanácsadás
jelentőségével, azonban tagállami programok elfogadási feltételként történő
megszabása túl szigorú.
Támogatjuk a Bizottság Közleményét az innováció és az új technológiák növekvő
szerepére vonatkozóan. A Közös Agrárpolitika e kérdéseket rendező megoldásai jobban
figyelembe kellene, hogy vegyék a kis és közepes méretű gazdaságok szükségleteit,
amelyeknek technológiai fejlesztési lehetőségeik jóval kisebbek, mint a nagyobb
gazdaságoknak.
Kiemeljük, hogy a mezőgazdaságban jelentkező válsághelyzetek megelőzése érdekében
a Közös Agrárpolitika Szerződésben rögzített célkitűzéseit, különös tekintettel az
agrárpiacok stabilizálására, hatékonyan kell végrehajtani.
Szorgalmazzuk a nemzeti és regionális támogatások EU tagállamokon keresztül
történő közös és egyesített rendszerének létrehozását. Ezen kifizetések különböző
szintje az EU egységes piacán a tisztességes környezet zavarához vezet.
Kiemeljük a 2020 utáni szabályozási rendszerre történő zökkenőmentes, átlátható és
hatékony áttérés biztosításának szükségességét, mind a gazdák, mind a nemzeti
közigazgatási szervek számára.

A kettős minőség és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az
élelmiszeriparban
Kijelentjük, hogy az Unió minden polgárának egyenértékű joga a biztonságos, jó
minőségű, egészséges élelmiszerekhez való hozzájutás.
Elfogadhatatlannak tartjuk azt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyártói és
kereskedelmi gyakorlatot, hogy az Unió különböző területein azonos, illetve
megtévesztően azonos megjelenésű termékek szándékosan eltérő összetételben
érhetők el a vásárlók számára.
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megszüntetése
érdekében uniós szintű fellépést tartunk szükségesnek. Ezzel kapcsolatban
üdvözlendőnek tartjuk, hogy az Európai Bizottság meghallotta a visegrádi országok
hangját és folyamatosan magas szinten foglalkozik a kérdéssel.
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Az Európai Bizottság eddig megtett lépései mellett, továbbra is gyors és egyértelmű
intézkedésként olyan uniós jogi szabályozás kidolgozását tartjuk a legmegfelelőbbnek,
amely a fogyasztók unión belüli egyenrangúsága és védelme érdekében garantálja az
ugyanazon minőségű termékekhez való hozzájutást és tiltja az objektív indokokat
nélkülöző megkülönböztetést.
Üdvözöljük az Európai Bizottság által elkészített, a vonatkozó uniós jogszabályok
alkalmazásáról szóló értelmező útmutatót, azonban szükséges tisztázni az útmutató
alkalmazásával kapcsolatban felmerült kérdéseket. Támogatjuk a Közös
Kutatóközpont által a harmonizált mintavételi és vizsgálati módszerek kidolgozására
irányuló protokoll kialakítását.
Hangsúlyozzuk, hogy a minőségi élelmiszerek elérése érdekében szükséges a vásárlók
tudatosságának növelése. A társadalmi, fogyasztói szemléletformáláshoz kérjük az
Európai Bizottság támogatását és uniós források bevonását.

Budapest, 2018. február 15.
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