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Az Európai Parlament megsza-
vazta az Európai Unió közös 
agrárpolitikáját. Az Európai 
Bizottság eredeti beterjesztésé-
hez képest a kelet-európai álla-
mok számára sok tekintetben 
kedvező változat született, ez 
azonban további egyeztetések-
re szorul az Európai Tanáccsal. 
Winkler Gyula EP-képviselő a 
Krónikának elmondta, a tagál-
lamok közötti nézeteltéréseket 
csak a nemzeti kormányok 
hatáskörének bővítésével lehet 
orvosolni.

 » MAKKAY JÓZSEF

A z Európai Unió 2021–2027-
es időszakára vonatkozó 
hosszú távú költségvetés 

legnehezebb fejezetének a közös 
agrárpolitika (KAP) bizonyult. A 
tagállamok vezetőit tömörítő Euró-
pai Tanács (ET), az Európai Parla-
ment (EP) és az Európai Bizottság 
(EB) közötti véleménykülönbségek 
jó ideje patthelyzetet eredményez-
tek. A gordiuszi csomót nemrég az 
Európai Parlament plenáris ülésé-
nek sikerült átvágnia azzal, hogy 
az Európai Bizottság által beter-
jesztett közös agrárpolitika négy 
csomagját az EP-képviselők mint-
egy ötezer módosító indítványával 
átdolgozták.

Winkler Gyula, az RMDSZ euró-
pai parlamenti képviselője a Króni-
kának elmondta, nagy vonalakban 
az Európai Néppárt parlamenti 
frakciójának álláspontja érvénye-
sült. A parlamenti viták során a ter-
vezetből sikerült kiiktatni számos 
olyan, az európai baloldali pártok 
által szorgalmazott tételt, amelyek 
az úgynevezett „zöldítési program” 
keretében ellehetetlenítették volna 
a kisebb területeken termelő gaz-
dákat. „A romániai és a magyaror-
szági gazdák számára is kedvező új, 
közös agrárpolitika továbbra sem 
végleges, hiszen az Európai Bizott-
ság moderálása mellett az Európai 
Parlament és az Európai Tanács 
képviselői kell majd ütköztessék 
eltérő véleményüket. Minden va-
lószínűség szerint a jövő év elején 
sorra kerülő egyeztetéseket követő-
en születik meg a 2023. január else-

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A JELENLEGI MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉT, 2023-BAN LÉP ÉLETBE AZ EU ÚJ AGRÁRPOLITIKÁJA

Feláldoznák az uniós agráriumot a „zöldítésért”

Tagállami hatáskörben rendezhető. A bukaresti kormányon múlik, hogy az erdélyi gazdák mennyi támogatáshoz jutnak uniós forrásokból

Winkler Gyula EP-képviselő szerint sikerült „gazdabaráttá” 
alakítani az uniós agrárpolitikát

 » A leendő kö-
zös agrárpolitika 
egyik sarkalatos 
kérdése a terü-
letalapú támo-
gatás. Jelenleg 
egy dolog biztos: 
a következő két 
esztendőben a 
gazdák a már 
megszokott, 
hektáronkénti 
támogatást igé-
nyelhetik. 

jétől életbe lépő új uniós agrárpoliti-
kai csomag” – összegezte lapunknak 
az eddigi fejleményeket a politikus. 
Winkler megnyugtató eredménynek 
tartja, hogy az Európai Parlament-
nek sikerült elfogadnia egy átmene-
ti szabályozást is, amely a jelenleg 
érvényben lévő uniós agrárpolitika 
előírásait meghosszabbítja két évvel, 
2023. január 1-jéig, hogy a tagállamok 
mezőgazdasága ne szenvedje meg az 
átmeneti időszakot.

Nagyobb tagállami önállóság
Az Európai Parlament vitáján kide-
rült, hogy a baloldali pártok gya-
korlatilag feláldoznák az európai 
mezőgazdaságot az úgynevezett 
környezetvédelmi kihívások oltárán. 
A baloldali képviselők elképzelése 
szerint az európai környezetvédelmet 
szolgáló „zöldítési program” nem-
csak azt írná elő, hogy területeinek 
hány százalékát tartsa parlagon a 
gazda, hanem beleszólnának a ve-
tésforgó, a növényvédelem és a fajta-
választék kérdésébe is, miközben az 
állattenyésztést olyan állatvédelmi 
előírásokkal szabályoznák, amelyek-
nek a kisebb farmok nehezen tud-
nának megfelelni. Winkler szerint a 
baloldali elképzelések ellehetetlení-
tenék a pár tíz hektáron gazdálkodó 
termelőket, akik képtelenek meg-
birkózni a nagy bürokráciával. A ve-
szély azonban így sem múlt el, hiszen 
ezeknek az elképzeléseknek egy része 
visszaköszön több nyugat-európai ál-
lam agrárminiszterének érvelésében 
is, amely további vitákat generál a 
következő időszakban.

„Komoly véleménykülönbségek 
vannak a kelet- és a nyugat-európai 
agrártárcák vezetői között, hiszen 
teljesen más a holland vagy dán me-
zőgazdaság teljesítménye, mint a 
romániaié vagy a magyarországié. 
A véleménykülönbségeket nehéz 
közös tető alá hozni, ezért született 
meg az Európai Parlamentben az a 
jövőbeni megoldás, hogy az uniós 
agrárpolitika legyen ugyan közös, de 
a tagállamok az eddiginél szabadabb 
kezet kapjanak annak megvalósítá-

sára” – érvel az erdélyi politikus. A 
számos nézeteltérés ellenére Winkler 
ezt a stratégiát tartja az uniós szinten 
körvonalazódó legfontosabb elképze-
lésnek. A 2023-tól életbe lépő új KAP 
előírná, hogy valamennyi európai 
uniós tagországnak saját mezőgazda-
sági fejlesztési tervet kell kidolgoznia, 
amit alkalmazás előtt egyeztetnie kell 
az Európai Bizottsággal. A tagálla-
mok a nemzeti agrárfejlesztési tervek 
szerint alkalmaznák a közös agrár-
politikát, ami alapján felhasználnák 
az ország számára elkülönített uniós 
agrárforrásokat.

Winkler Gyula szerint a nemze-
ti kormányok agrárminisztereinek 
hozzáértésén múlik majd, mennyire 
lehet hatékonyan felhasználni a gaz-
dáknak nyújtott uniós forrásokat. 
„Számunkra megnyugtató, hogy 
nem Brüsszelből fogják megmonda-
ni, Romániában a sertés-, a szarvas-
marha- vagy a juhágazat élvezzen 
prioritást, hanem azt helyi szinten 
dönthetik el. Ez viszont azt jelen-
ti, hogy felértékelődik a különböző 
térségek mezőgazdasági szakmai 
szervezeteinek a lobbiereje. Erdély-
ben a magyar gazdák érdekvédelmi 
szervezeteinek a hangja is fel kell 
erősödjön. Jó erre már mostantól fi -
gyelnünk, hiszen nekünk kell majd 
elmondanunk Bukarestben, hogy a 
Székelyföld hegyvidéki térségeiben, 
vagy a Szilágyság dombvidéki terü-
letein mi a jó a helyi gazdáknak” – 
magyarázza az EP-képviselő.

Vita a kis- és nagybirtokokról
A leendő KAP egyik sarkalatos kér-
dése a területalapú támogatás. Jelen-
leg egy dolog biztos: a következő két 
esztendőben a gazdák a már meg-
szokott hektáronkénti támogatást 
igényelhetik. A 2023-tól életbe lépő, 
új szabályozásban ez egyelőre nyitott 
kérdés maradt. Az Európai Parlament 
döntése értelmében a területalapú tá-
mogatás a mai formájában működne, 
sőt az értékét mintegy húsz száza-
lékkal növelnék. Winkler szerint a 
különböző mezőgazdasági területek 
után kifi zetett támogatások értéke 

hektáronként átlagosan 200 euró 
körüli összegre növekedne a jelen-
leg 170 euróról. Az Európai Unióban 
azonban sokan nem értenek egyet a 
jelenlegi támogatási rendszerrel. A 
nyugat-európai tagországok egy része 
összemosná a kétpillérű – a terüle-
talapú és a vidékfejlesztési – agrártá-
mogatást. A gyökeres változtatás azt 
jelentené, hogy a gazdák nem kap-
nák tovább „alanyi jogon” a megmű-
velt területek után járó évi dotációt, 
helyette különböző pályázatok útján 
juthatnának uniós forrásokhoz. Az 
elképzelés elsősorban a kelet-eu-
rópai kisgazdaréteget hozná nehéz 
helyzetbe, amely eddig sem volt túl 
sikeres az uniós pályázás terén.

Vita tárgyát képezi a területalapú 
támogatásokra kifi zetett összegek 
felső határa is. Három javaslatról 
kell dönteniük a politikusoknak a 
közelgő EP–ET-tárgyalásokon: min-
den marad a régiben, azaz nem lesz 
felső határ, vagy a kifi zetések össze-
gét mezőgazdasági üzemekként 80 
vagy 100 ezer euróban maximalizál-
ják. A nagyüzemek területnagysá-
gától függetlenül ilyen formán csak 
a földek egy részéért igényelhetnek 
majd támogatást az agrárvállalko-
zók. „Jelenleg sem Romániában, 
sem Magyarországon nincs felső ha-
tár. A több ezer hektáron gazdálkodó 
nagyüzemek akár több millió euró 
összegű területalapú támogatáshoz 
is hozzájuthatnak. Ennek a mód-
szernek az ellenzői azzal érvelnek, 
hogy egy nagyüzem ilyen támogatás 
nélkül is jövedelmező, így nem kell 
külön támogatást élvezzen az Unió 
büdzséjéből. Bizonyos elképzelések 
szerint az így megtakarított pénzeket 
a kisebb gazdaságokra lehetne fordí-
tani” – fogalmaz az EP-képviselő.

Winkler Gyula szerint bármelyik 
változat mellett is tegyék le voksukat 
az uniós szakemberek, az már most 
egyértelmű, hogy a leendő KAP si-
keres megvalósítása a tagországok 
nemzeti kormányaitól függ. Az erdé-
lyi gazdák elvárásait ezen a szinten 
kell majd hatékonyan képviselni Bu-
karestben.
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