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• 2016 szeptember – Az EU többéves pénzügyi keretének 
felülvizsgálatára vonatkozó bizottsági javaslat

o a költségvetési és szakterületi rendeletek (KAP) – elsősorban 
technikai jellegű - módosítása az ún. Omnibusz rendelet (ennek 
része a VP intézkedéseit szabályozó 1305/2013 EMVA rendelet)

• Cél: a költségvetés rugalmasságának növelése, 
végrehajtásának egyszerűsítése, illetve eredményességének 
javítása.

o A KAP tekintetében a javaslat fő célja az egyszerűsítés, mind a 
mezőgazdasági termelők, mind a végrehajtásért felelős 
tagállami intézmények számára.
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Az EU pénzügyi keret jövője

(a lehetséges forgatókönyvek)

• 1. Reformok folytatása

• 2. Csökkentett költségvetés – maga után vonja a KAP források 
jelentős csökkentését (kizárólag speciális fókuszterületek, 
kockázatkezelés)

• 3. Valaki többet, valaki kevesebbet – lehetséges tagállami 
csoportosulások, speciális területekre önkéntes többletvállalások

• 4. Radikális átalakítás – csökkentett közvetlen támogatások, 
speciális fókuszterületek (AKG, kis méretű gazdaságok)

• 5. Megnövelt költségvetés – arányosan a KAP források növelésével

Kizárólag az 5. forgatókönyv megvalósulása esetén növekedne a hagyományos 

politikákhoz allokált összeg.
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A magyar érdekekA magyar érdekek

• Erős, 2 pilléres, megfelelő közösségi forrásokkal támogatott Közös 
Agrárpolitika fenntartása 2020 után is. A rendszer gyökeres 
átalakítása nem szükséges.

• Valódi egyszerűsítés, ami csökkenti a gazdák adminisztratív terheit 
és a közigazgatás számára is egyszerűbbé teszi a végrehajtást.

• Esetleges új célkitűzésekkel való bővítés csak megfelelő
többletforrások bevonása mellett.

• Bizottsági javaslat: a migrációnak és menekültügynek a 
vidékfejlesztési támogatásokba történő bevonása.

• Magyar álláspont: A KAP forrásait a jövőben is ténylegesen a 
gazdáknak kell kapniuk, válságintézkedések finanszírozása csak 
önkéntes alapon, a tagállam döntése alapján valósulhat meg.

• Cél: a KAP pénzek ne csökkenjenek 2020 után sem, valamint a 
KAP-on belüli magyar részesedés (3,2 %) megmaradjon.



• Közvetlen kifizetések részarányát fenn kell tartani. Ez döntő
fontosságú a gazdák jövedelmi helyzetét tekintve, különösen válság 
idején.

• A SAPS rendszer 2020 utáni fenntartása.

• Magyar szempontból kiemelt jelentőségűek a termeléshez kötött 
támogatások, ezek fenntartása 2020 után is indokolt, akár a hatály 
szélesítésével és az erre fordítható források növelésével.

• Maradjon meg a két pillér közötti átcsoportosítás lehetősége.

• Erős biztonsági háló fenntartása. A KAP első pilléréből származó
közvetlen kifizetések jelenleg nem elegendőek a gazdák által 
tapasztalt jövedelemingadozás enyhítéséhez.

• Az első pillér mellett egy jól működő és jól finanszírozott második 
pillér alapvető fontosságú a KAP sikeréhez és az uniós vidéki 
területek jólétéhez.

A magyar érdekekA magyar érdekek
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A magyar érdekek - vidékfejlesztésA magyar érdekek - vidékfejlesztés

- A vidékfejlesztési programon belül továbbra is biztosítani kell a 
vissza nem térítendő támogatások túlsúlyát.

- A vidékfejlesztési források felhasználása során a célok tekintetében a 
jelenlegi tagállami rugalmasságot fenn kell tartani a beruházási és 
egyéb támogatási lehetőségek között.

- A vidékfejlesztés öntözési beruházásaira vonatkozó szabályok 
egyszerűsítése, valamint a beruházási előleghez nyújtandó
biztosítékadási szabályok egyszerűsítése.
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