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Sajtóközlemény

Luxembourg, 2020. március 13.

Az Európai Számvevőszék szerint az átalakulóban lévő közös
uniós agrárpolitikában folytonosságra és egyértelmű szabályokra
van szükség
Késik a megállapodás az Unió 2021–2027-es többéves pénzügyi keretét (TPK) és a 2020 utáni
közös agrárpolitikát (KAP) illetően. Az Európai Bizottság ezért 2021-re átmeneti szabályokat
javasolt a KAP-ra nézve, hogy a jelenlegi politika 2020-as lejártát követően, az új KAP
hatálybalépéséig is tovább lehessen támogatni az Unió mezőgazdasági termelőit és a
vidékfejlesztést. Új véleményében az Európai Számvevőszék arra figyelmeztet, hogy ez a
késedelem legalább egy évvel visszavetheti a potenciálisan nagyobb ambíciókat felmutató
uniós agrárpolitikát. Számvevőink szerint a késedelemből adódó időt fel kellene használni a
zöld megállapodásban megfogalmazott éghajlati és környezeti kihívások kezelésére, a jövőbeli
KAP megbízható irányítási rendszereinek kidolgozására és a teljesítménymérési keret
tökéletesítésére.
A Bizottság a meglévő jogi keret meghosszabbítását javasolta, valamint azt, hogy a szakpolitika
finanszírozását a TPK 2020 utáni időszakára javasolt összegek alapján folytassák. A javasolt
átmeneti rendelet célul tűzi ki a támogatásnyújtás biztonságát és folytonosságát, és igyekszik
simábbá tenni a jelenlegi időszakról a következőre történő átmenetet. A 2021-re javasolt
átmeneti szabályok azon a feltevésen alapulnak, hogy az új KAP – korábban 2021. január 1-jére
tervezett – bevezetése egy évet csúszik. Számvevőink elemezték, hogy a javasolt szabályok jogilag
egyértelműek és pénzügyi szempontból körültekintőek-e, valamint hogy milyen a hatásuk a 2020
utáni KAP szempontjából.
„Az Európai Parlament és a Tanács közötti tárgyalások jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy
nehézséget jelenthet 2022-től alkalmazni az új jogi keretet és a KAP-stratégiai tervet– jelentette
ki João Figueiredo, a véleményért felelős számvevőszéki tag. –Ezt az időszakot fel kell használni
az általunk felvetett kérdések kezelésére, különös tekintettel az éghajlatváltozással és
környezetvédelemmel kapcsolatos kihívásokra.”

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett jelentésről. A jelentés teljes szövege letölthető
a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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A Bizottság javaslata lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy vidékfejlesztési programjukat egy
évvel, 2021 végéig meghosszabbítsák. Számvevőink hangsúlyozzák, hogy a régi szabályok szerint
felhasznált „új pénz” esetében a tagállamoknak legalább olyan vagy magasabb szintű környezeti
és éghajlati ambíciókat kell megcélozniuk, mint korábban. Észrevételezzük azt is, hogy egyre
nagyobb figyelem irányul az olyan nem valódi mezőgazdasági termelőknek történő kifizetésekre,
akik azért vásárolnak mezőgazdasági földterületet, hogy KAP-kifizetésekben részesüljenek.
Felhívjuk a Bizottságot és a döntéshozókat, hogy a plusz évet használják fel a kockázatoknak,
illetve annak felmérésére, hogy szükség van-e a KAP 2020 utáni időszakára vonatkozó
javaslatokban szereplő kritériumok felülvizsgálatára. Rámutatunk arra is, hogy mivel a jelenlegi
időszak utólagos értékelésének határideje 2026 végére tolódott ki, a Bizottság úgy készítené el a
2027 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatát, hogy nem értékelte előzőleg teljes mértékben a 2014–
2020-as KAP teljesítményét.
A szerkesztők figyelmébe
2018-ban a Bizottság javaslatot tett a KAP 2020 utáni időszakára nézve, 2021. január 1-i hatállyal.
A javaslat értelmében a termelők már nem egyszerűen a szabályok betartásáért részesülnének
kifizetésben, hanem számítana a tagállami stratégiai tervekben rögzített célok tekintetében mért
teljesítményük is. Ugyanebben az évben a Számvevőszék a KAP-reformjavaslatról szóló
7/2018. sz. véleményében észrevételezte, hogy a javaslat elmarad a környezetbarátabb és
megbízhatóbb teljesítményalapú megközelítést célzó uniós törekvésektől.
A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó bizottsági jogalkotási javaslat szerint a tagállamoknak 2020.
január 1-ig kell benyújtaniuk a Bizottsághoz stratégiai terveiket. Ha az új többéves pénzügyi
keretről nem születik megállapodás 2020-ban, akkor 2021-ben a jelenlegi pénzügyi felső
határokat kell alkalmazni. Az átmeneti szabályozás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) nyújtott támogatásra
vonatkozik, és a KAP több aspektusát érinti, köztük a többéves kötelezettségvállalásokat, a
környezetvédelmi és éghajlati ambíciókat, a kifizetések ütemezését és az értékelési
intézkedéseket.
Az Európai Számvevőszék azzal is hozzájárul az Európai Unión belüli jobb szabályozáshoz, hogy
véleményeket ad közzé a pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló
javaslatokról. E véleményeket a jogalkotó hatóságok – az Európai Parlament és a Tanács –
felhasználják jogalkotási tevékenységük során.
A 2021-es KAP-ra vonatkozó átmeneti rendelkezésekre irányuló bizottsági rendeletjavaslatról
szóló 1/2020. sz. számvevőszéki vélemény, valamint a Számvevőszék észrevételei a Bizottság
következő TPK-ra irányuló jogalkotási javaslatairól (összefoglaló) elérhető a Számvevőszék
honlapján eca.europa.eu.
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