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KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK MEZŐGAZDASÁGI
TERMELŐK SZÁMÁRA A 2015–2020-AS
IDŐSZAKBAN

A közös agrárpolitika (KAP) az Unió válasza az élelmezésbiztonságnak,
a természeti erőforrások fenntartható felhasználásának és az európai vidéki területek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosításával kapcsolatban
felmerülő kérdésekre.
Célja, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítson az európai mezőgazdasági
termelőknek és dolgozóknak, valamint hogy stabil, változatos és biztonságos élelmiszerellátást tegyen lehetővé a polgárok számára. A KAP az Unió
olyan prioritásaihoz is hozzájárul, mint a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint a fenntartható
fejlődés ösztönzése.
A KAP három olyan, egymással összefüggő irányvonal mentén szerveződik,
amelyek segítenek megvalósítani ezeket a célokat: a mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatás (ún. közvetlen kifizetések); piaci intézkedések, például a hirtelen árcsökkenés elleni küzdelem érdekében; valamint
a vidékfejlesztés.
Ez a kiadvány elsősorban a közvetlen kifizetésekre, azaz a szakpolitika azon
kulcsfontosságú elemére összpontosít, amely jövedelemtámogatást biztosít

a mezőgazdasági termelők számára, valamint előmozdítja a versenyképességet, a fenntarthatóságot és a környezetbarát gazdálkodási módszerek
alkalmazását. A jelenlegi uniós mezőgazdasági költségvetés jelentős részét
(72%) az európai mezőgazdasági termelők javára teljesített közvetlen kifizetések teszik ki.
Míg a közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályokat uniós szinten határozták meg, végrehajtásukat közvetlenül az egyes tagállamok végzik az ún.
„megosztott irányítás” elve alapján. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti hatóságok felelnek a saját országuk mezőgazdasági termelőinek nyújtott közvetlen
kifizetések igazgatásáért és ellenőrzéséért. A tagállamok bizonyos fokú rugalmassággal is rendelkeznek a támogatások odaítélésének módját illetően
annak érdekében, hogy figyelembe vehessék a nemzeti gazdálkodási feltételeket, amelyek tagállamonként jelentősen eltérnek (lásd: alább).
A közvetlen kifizetések közel 7 millió gazdaságnak nyújtanak előnyöket
Unió-szerte, és gyakran a gazdaságok mezőgazdasági jövedelmének jelentős hányadát teszik ki (az átlagokat tekintve a mezőgazdasági termelők
jövedelmének csaknem fele e közvetlen támogatásból származott az elmúlt
tíz évben).
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MENNYIBE KERÜLNEK A KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK?
A 2014–2020-as többéves pénzügyi keret (az Európai Unió hétéves kiadási terve) teljes összegének 38%-a fordítódik a KAP-ra a piaci intézkedések, a közvetlen
kifizetések és a vidékfejlesztési programok kiadásainak finanszírozása céljából. A közvetlen kifizetések az említett időszak tekintetében körülbelül 293 milliárd EUR-t tesznek ki, vagyis a KAP számára elkülönített teljes költségvetés 72%-át. Ez azt jelenti, hogy évente több mint 41 milliárd EUR-t fordítanak
közvetlen kifizetésekre.
1. ábra: A közvetlen kifizetések aránya
az uniós költségvetésen belül
2014–2020-as többéves pénzügyi keret;
folyó árakon*

Egyéb KAP – piaci támogatások
és vidékfejlesztés 11%

* Az EMGA meghatározott célú bevétele nélkül
Forrás: Európai Bizottság.
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KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK ÉS A KAP FEJLŐDÉSE
A közös agrárpolitika 1962-es bevezetése óta támogatja a mezőgazdasági jövedelmeket.
Olyan időszakban hívták életre, amikor Európa képtelen volt előteremteni
saját élelmiszeripari szükségleteinek jelentős részét, és ilyen módon azt
a célt szolgálja, hogy a belső árak és jövedelmek garantálása révén élelmiszer-előállításra ösztönözze a mezőgazdasági termelőket, amiben rendkívül sikeresnek bizonyult: gazdasági növekedést idézett elő, és elősegítette,
hogy észszerű árú, minőségi élelmiszerek széles választéka álljon az európai
fogyasztók rendelkezésére. E politikának azonban árnyoldalai is voltak: az
1970-es évek végére és az 1980-as évekre problémák jelentkeztek, mivel
az Unió bizonyos alapvető termékekből túl nagy, a keresletet jóval meghaladó mennyiségeket termelt, ami az állami élelmiszerkészletek költséges
felhalmozásához vezetett. Ez komoly nyomást gyakorolt a költségvetésre,
és súrlódáshoz vezetett az Unió főbb nemzetközi kereskedelmi partnereivel. Mindez – az intenzív élelmiszertermelésnek a vízre és a talaj minőségére gyakorolt kedvezőtlen hatásaival kapcsolatos ismeretek és aggályok
szaporodásával együtt – fennállása harmincadik évében a KAP első nagy
reformjához vezetett.

immár azt a célt is szolgálták, hogy előmozdítsák a kevésbé intenzív és környezetbarátabb gazdálkodási módszereket.
Ezzel párhuzamosan fokozatosan világossá vált, hogy egy aktív vidékfejlesztési politikához szükség van arra, hogy a mezőgazdasági termelők megőrizzék a természeti környezetet, a hagyományos tájakat és a társadalom
által előnyben részesített családi gazdasági modellt. Egyre elterjedtebbé
vált az a szemlélet, hogy a mezőgazdasági termelők kettős szerepet töltenek be: egyszerre élelmiszer-termelők és a vidék őrei.
A 2003-tól kezdődő további reformok a mezőgazdasági termelőknek szánt
közvetlen kifizetések és a terméktípusok (és azok mennyisége) közötti
kapcsolat felszámolására irányultak, amit „függetlenítésként” ismerünk.
A függetlenítés általános hatása az volt, hogy a mezőgazdasági ágazat működését egyre nagyobb mértékben befolyásolta a szabadpiac, és a mezőgazdasági termelők nagyobb szabadságot kaptak ahhoz, a piaci kereslethez
igazítsák a termelésüket, miközben a hangsúly a szigorúbb környezetvédelmi és állatjóléti szabályok felé tolódott, amelyeket a mezőgazdasági termelőknek követniük kell ahhoz, hogy megkapják a kifizetéseket.

Az 1992-es reform alapjaiban változtatta meg a közös agrárpolitikát. A legfontosabb mezőgazdasági termékek (mint például a gabonafélék és a marhahús) uniós támogatott árai fokozatosan csökkentek, ami elősegítette az
uniós mezőgazdasági termékek versenyképességének világpiaci erősödését. Annak érdekében, hogy megelőzzék a mezőgazdasági termelők jövedelmének ebből adódó csökkenését, a múltbeli termelési szinteket alapul
véve (terület vagy állatszám alapján) közvetlen kifizetéseket vezettek be.
Ez alapvetően azt jelentette, hogy a mezőgazdasági termelőknek nyújtott
támogatás továbbra is a termeléshez kapcsolódott, jóllehet a kifizetések

A közvetlen kifizetési rendszer legutóbbi változásainak utolsó eleme a támogatás igazságosabb, környezetbarátabb és célzottabb elosztása felé való
elmozdulás. 2015 óta az Unió aktív mezőgazdasági termelői az összes tagállamban alkalmazandó kötelező rendszerek mellett adott esetben a nemzeti szinten létrehozott önkéntes rendszerekhez is hozzáférnek.
A jelenlegi rendszerről a 4. oldalon található, „Közvetlen fizetések napjainkban” című részben találhatók bővebb információk.
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MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜK A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK TÁMOGATÁSRA?
Az élelmiszer, amely stratégiai fontosságú emberi szükséglet és létfontosságú a túléléshez, alapvetően gazdálkodásból származik.

termelők számára. Ezek olyan stabil jövedelemforrások, amelyek függetlenek a piaci ingadozásoktól, és sok mezőgazdasági háztartás jövedelme
szempontjából igen fontos hozzájárulást jelentenek (a teljes jövedelmi szint
felét is elérhetik). Emellett az üzleti döntések szempontjából is nagyobb szabadságot jelentenek a mezőgazdasági termelők számára.

A gazdálkodás azonban kockázatos – és gyakran költséges – vállalkozás. A mezőgazdasági termelőknek kiszámíthatatlan időjárási körülményekkel kell szembenézniük: a növények megsemmisülhetnek, ami súlyos hatással lehet a termelési hozamra és a jövedelemre. Egy ilyen esemény bekövetkezte nyilvánvalóan
kárára lenne a mezőgazdasági termelőknek, de rajtuk kívül a fogyasztóknak is,
mivel negatívan befolyásolhatja az élelmiszer-ellátási láncokat.

100%
40%

A mezőgazdasági termelőknek a nyersanyagpiac sajátos jellemzőivel is meg kell
birkózniuk. Élelmiszerre mindenkinek szüksége van, a kereslet azonban – ellentétben
más termékekkel – nem változik jelentősen
az árak csökkenésével. Ez azt jelenti, hogy
a mezőgazdasági termelők nem hagyatkozhatnak pusztán termékeik nagyobb
mennyiségben történő értékesítésére annak érdekében, hogy kompenzálják az alacsonyabb árakat. Mindemellett az élelmiszer-termelési folyamatok meglehetősen
hosszúak: két év kell például ahhoz, hogy
egy tejelő tehén elérje a tejelő életszakaszt. Ezek a tényezők, amelyekre a mezőgazdasági termelőknek szinte semmilyen
ráhatásuk nincs, óriási hatással lehetnek
a jövedelmükre.

Az élelmiszerek növekvő globális kereskedelme és a piaci liberalizáció több
országban is nyomást gyakorol az Unió mezőgazdasági termelőire; a szóban
forgó folyamatok egyfelől fokozzák a termelők közötti versenyt, másfelől új
lehetőségeket is teremtenek a számukra. A globalizáció, valamint a kínálat
és a kereslet ingadozása szintén hozzájárult az agrárpiaci árak ingatagabbá válásához az elmúlt években, ami növelte a mezőgazdasági termelők
aggályait. Korábban több mezőgazdasági áru ára viszonylag kiszámítható
volt, így a mezőgazdasági termelők valamelyest számíthattak a tervezett
jövedelmükre, és magabiztosan fektethettek be vállalkozásaikba. Az áringadozás megszünteti ezt a bizonyosságot a jövedelmeket illetően, és csökkenti
a mezőgazdasági termelők befektetésre való hajlandóságát. Ez viszont veszélyt jelent a termelékenységre és a hatékonyságra, ami további potenciális
dominóhatással jár a fogyasztók élelmiszer-ellátására nézve.

3. ábra: A közvetlen kifizetések jelentősége a mezőgazdasági
üzemek jövedelme tekintetében
A közvetlen kifizetések a természeti erőforrások fenntartható kezelése mellett az EU azon szélesebb körű erőfeszítéseihez is hozzájárulnak, amelyek
az éghajlatváltozás okainak és hatásainak kezelésére irányulnak. A mezőgazdaság az Unió teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy 10%áért felel, és egyértelműen fontos szerepet játszik a környezettudatosabb,
fenntarthatóbb jövő biztosításában. Ezért minden olyan mezőgazdasági
termelőnek, aki közvetlen kifizetésben részesül, be kell tartania az Unió által meghatározott környezetvédelmi előírásokat (amelyek az úgynevezett
„kölcsönös megfeleltetés” részét képezik, lásd alább). A közvetlen kifizetési rendszer „ökologizálásként” ismert kiegészítő rétege, amelyet először
2015-ben vezettek be, a gazdálkodási területek több mint 70%-át érinti.
A közvetlen kifizetéseket ahhoz a feltételhez köti, hogy azok jelentős részét
környezetvédelmi és éghajlat-politikai szempontból előnyös intézkedésekre,
például talajvédelemre, a biológiai sokféleség megőrzésére és a szénmegkötésre kell fordítani.

Bár a mezőgazdasági termelők az élelmiszer-ellátási lánc kulcsfontosságú
elemének számítanak, hiszen ők állítják elő az élelmiszereket, a mezőgazdasági ágazat széttöredezettsége miatt gyengébb alkupozícióban vannak
az ellátási lánc egyéb tagjaihoz, például
a nagyobb és integráltabban szervezett
takarmány- vagy műtrágya-forgalmazókhoz, illetve az élelmiszer-feldolgozókhoz és kiskereskedőkhöz képest. A mezőgazdasági termelők ezzel hátrányos
helyzetbe kerülnek, ha alkupozícióról van
szó.
A fenti tényezők még tovább súlyosbítják számos mezőgazdasági termelő már
eleve nehéz jövedelmi helyzetét. Az
átlagos mezőgazdasági jövedelem jóval
a gazdaság többi részére jellemző jövedelem alatt, a 2010–2014-es időszak
uniós átlagjövedelmének körülbelül 40%-án marad.
© Fotolia

Mindezek ellenére az Unió a világ mezőgazdasági termelésének legnagyobb exportőre és importőre. Bár az Unió agrárágazatának erős pozíciója
több okkal magyarázható, a közvetlen kifizetések kétségtelenül segítették
az európai mezőgazdasági termelőket abban, hogy hatékonyabban összpontosítsanak a piaci igényekre, valamint hogy megerősítsék hosszú távú
életképességüket. Egy bizonytalan és kiszámíthatatlan gazdasági környezetben a közvetlen kifizetések biztosítják a biztonsági hálót a mezőgazdasági
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2. ábra: Mezőgazdasági
jövedelem

A közvetlen kifizetések azonban nem csupán bizonyosságot nyújtanak egy
bizonytalan világban. A mezőgazdasági termelők által a környezet védelmében és a vidék gazdaságának fejlesztésében betöltött egyéb szerepeket
is hangsúlyosabbá teszik. A gazdaságok működtetésének elősegítése révén
a közvetlen kifizetések hozzájárulhatnak munkahelyek megőrzéséhez vagy
megteremtéséhez több más olyan szektorban – az élelmiszeripartól kezdve
a falusi turizmusig –, amelyek jelentős mértékben függnek a mezőgazdaságtól. Az élelmiszer-feldolgozó ágazatban, az élelmiszer-kiskereskedelemben és az élelmiszeripari szolgáltatásokban meglévő csaknem 44 millió
munkahely fennmaradásának előfeltétele a virágzó mezőgazdasági ágazat.
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KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK NAPJAINKBAN
ÁTTEKINTÉS
A közvetlen kifizetéseket a mezőgazdasági termelőknek alapvető jövedelemtámogatás formájában nyújtják a megművelt hektárok száma alapján. Ez az úgynevezett „alaptámogatás” számos olyan támogatási programmal is kiegészül, amely a mezőgazdasági termelők egyedi célkitűzéseire vagy típusaira irányul:
• az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlatokra nyújtott közvetlen „zöld” támogatás,
• fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás,
• (adott esetben) átcsoportosítással nyújtható támogatás a kis és közepes
méretű gazdaságok fokozottabb támogatására,
• (adott esetben) hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó
támogatás ott, ahol a gazdálkodási feltételek különösen nehezek, például
a hegyvidéki területeken,
• (adott esetben) mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer – a többi
rendszert felváltó, egyszerűsített támogatási rendszer kistermelők
számára,
ai l o t o F ©

• és (adott esetben) termeléssel összefüggő önkéntes támogatás
a nehézségekkel küzdő ágazatok megsegítésére.
A kifizetés mértéke támogatható hektáronként átlagosan 266 EUR.

4. ábra: Közvetlen kifizetések EUR/ha; 2015-ös átlagértékek

Euró/ha

Megjegyzés: Az 1307/2013/EU
rendelet III. mellékletében említett
2015-ös nettó felső határértékek1 és
az alaptámogatási rendszer részeként
ugyanerre az évre becsült összesített
meghatározott terület, illetve az egyes
tagállamokban nyújtott, egységes
területalapú támogatás alapján.
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HOGYAN OSZTJÁK SZÉT A TÁMOGATÁST?
A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések teljes összegét a tagállamokban minden évben az adott
országra az Unió költségvetéséből jutó éves költségvetési
juttatás (hivatalos nevén: „pénzügyi keretösszeg”) korlátozza. A nemzeti hatóságok dönthetnek arról, hogy a különféle
közvetlen kifizetési rendszerek közül – bizonyos jogszabályi
korlátok mellett – melyeket támogatják ebből a költségvetési juttatásból.
Úgy is dönthetnek, hogy a nemzeti vidékfejlesztési előirányzatukba vagy onnan csoportosítanak át összegeket.

A 2013-as KAP-reform részeként megállapodás született arról, hogy a nemzeti költségvetési juttatások a közvetlen kifizetések kiegyensúlyozottabb
és igazságosabb elosztása érdekében fokozatos kiigazítást kívánnak meg.
Ilyenformán az egyes tagállamok közötti hektáronkénti átlagos támogatás
különbségeit a „külső konvergenciaként” ismert folyamat révén csökkentenék (lásd: A közös agrárpolitika fogalommeghatározásai).

További információk arról, hogyan kezelik a közvetlen kifizetéseket pénzügyi szempontból.
A tényleges kiadásokról a pénzügyi jelentésekben található további információ.
1A
 vidékfejlesztési előirányzatokba vagy az azokból történő átcsoportosítások után, a tagállamok döntései alapján és a csökkentés becsült összegeinek
levonása után.
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KI KAP KÖZVETLEN KIFIZETÉSEKET?
A közvetlen kifizetések az uniós mezőgazdasági termelők többségét érintik: 2015-ben mintegy 7 millió
gazdaság kapott támogatást, amely közel 156 millió hektár földet, illetve a ténylegesen megművelt területek
(mezőgazdasági hasznosítású területet) csaknem 90%-át érintette.
A mezőgazdasági termelőknek minden évben lehetőségük van közvetlen kifizetést igényelni.
A támogathatóság érdekében az alábbi feltételeket kell teljesíteniük minden évben:

© Fotolia

A közvetlen kifizetéseket az Európai Bizottság és a 28 tagállam
közösen igazgatják. A nemzeti hatóságok feladata, hogy
a rendszert saját országukban kezeljék, és bizonyos fokú
rugalmasságot kapnak arra, hogy a szabályokat nemzeti
feltételeikhez igazítsák.

Minimumkövetelmények
Általában nem nyújtható közvetlen kifizetés, ha túl kicsi a teljes kifizetendő összeg és/vagy a kifizetésre jogosult földterület. A pontos
küszöbérték országról országra változik, mivel a nemzeti közigazgatási szervek határozzák meg annak mértékét, de általában 100 és
500 EUR, illetve 0,3 és 5 hektár között van.

Aktív mezőgazdasági termelők
Közvetlen kifizetésre kizárólag uniós mezőgazdasági üzemmel rendelkező és mezőgazdasági tevékenységet folytató mezőgazdasági
termelők jogosultak. Az „aktív” jelző azt jelenti, hogy nem juthatnak támogatáshoz a KAP révén olyan magánszemélyek vagy vállalatok, például repülőterek, ingatlanszolgáltatók és sportpályák, amelyek rendelkeznek ugyan mezőgazdasági területtel, de nem vagy
csak igen korlátozott mértékben végeznek mezőgazdasági tevékenységet.

Mezőgazdasági földterülettel rendelkeznek, amelyen mezőgazdasági
tevékenységet végeznek
Általános szabályként csak a mezőgazdasági termelésre alkalmas földterület tekinthető mezőgazdasági területnek (az erdők például
elviekben nem támogathatók). Mezőgazdasági területek közé tartoznak a szántóföldek, az állandó kultúra és az állandó gyepterületek.
Nem elegendő azonban csupán az, hogy a mezőgazdasági terület a mezőgazdasági termelő birtokában van vagy a rendelkezésére
áll: a mezőgazdasági termelőknek igazolniuk kell, hogy a földet valamilyen mezőgazdasági tevékenységre használják. Ez általában
állattenyésztést vagy a mezőgazdasági termékek termesztését jelenti (betakarítás, tejelés, tenyésztés stb. céljából). Alternatív megoldásként a mezőgazdasági termelőknek biztosítaniuk kell, hogy a földterület megfelelő mezőgazdasági állapotban, azaz legeltetésre
vagy talajművelésre alkalmas legyen.

További információk: A közvetlen kifizetésekre vonatkozó támogathatósági
kritériumok
A mezőgazdasági termelőknek évente kell kérniük a közvetlen kifizetési támogatást, és a mezőgazdasági üzemükhöz tartozó minden parcellát be kell jelenteniük. A nemzeti hatóságok segítséget nyújtanak a mezőgazdasági termelőknek a kérelemmel kapcsolatban, amelynek
elektronikus módon történő benyújtása egyre elterjedtebb. A kérelmek képeket, többek között térképeket vagy műholdképeket tartalmaznak, amelyek alapján – adott esetben az előző év adatait használva – a mezőgazdasági termelők feltüntethetik a bejelentett területeket.

HOGYAN KELL A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK TISZTELETBEN TARTANIUK
MÁS UNIÓS SZABÁLYOKAT?
A mezőgazdasági termelőknek szóló KAP-kifizetések és az élelmiszer-biztonságra, az állategészségügyre, a növényegészségügyre, az éghajlatra, a környezetre,
a vízkészletek védelmére, az állatjólétre és a mezőgazdasági területek fenntartásának feltételeire vonatkozó egyéb uniós szabályok tiszteletben tartása között
kapcsolat áll fenn. Ezt a viszonyt kölcsönös megfeleltetésnek nevezzük.
Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők megkapják azon közvetlen kifizetések teljes összegét, amelyekre jogosultak, tiszteletben kell tartaniuk ezeket a további szabályokat. Ennek elmulasztása kisebb mértékű támogatást eredményez. A támogatáscsökkentés mértéke attól függ, hogy a mezőgazdasági
termelő milyen mértékben sérti meg a szabályokat.

A kölcsönös megfeleltetés részeként két különböző szabályrendszert kell figyelembe venni:
• Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK): Az
ún. jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények 13 olyan, az
uniós jog részét képező jogalkotási követelményt jelentenek, amelyek
a közegészségügyet, az állat- és növényegészségügyet, az állatok
azonosítását és nyilvántartásba vételét, a környezetet és az állatjólétet
egyaránt érintik.

tartani. Ez többek között azt jelenti, hogy meg kell óvniuk a talajt az
eróziótól, meg kell őrizniük szervesanyag-tartalmát és szerkezetét, el kell
kerülniük az élőhelyek pusztulását, biztosítaniuk kell a vízgazdálkodást,
és fenn kell tartaniuk a táj jellegzetességeit. Azokat a pontos előírásokat,
amelyeknek a mezőgazdasági termelők ezekkel a területekkel kapcsolatban
meg kell, hogy feleljenek, nemzeti, nem pedig uniós szinten határozzák meg.

• Jó mezőgazdasági és környezeti állapotok (JMKÁ): A mezőgazdasági
termelők kötelesek földjüket jó mezőgazdasági és környezeti állapotban
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MILYEN FORMÁBAN HAJTJÁK VÉGRE A KÖZVETLEN KIFIZETÉSEKET?
A tagállamok különböző közvetlen kifizetési rendszereket kombinálhatnak annak érdekében, hogy hatékony támogatást biztosítsanak a mezőgazdasági termelőknek a nemzeti hátterüknek megfelelően. Ezek közül néhány kötelező, néhány pedig választható (lásd: 5. ábra). Például minden támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő megkapja az alaptámogatást és a környezetbarátabbá válást ösztönző kifizetéseket (a környezetbarátabbá válást ösztönző követelmények
tiszteletben tartásának függvényében), míg néhány mezőgazdasági termelő a fiatal mezőgazdasági termelőknek szóló kötelező rendszer részeként további
kifizetésekre, valamint a tagállamok választásától függően egy vagy több önkéntes rendszer részeként nyújtott lehetséges kiegészítő kifizetésre is jogosult.
5. ábra: A közvetlen kifizetések új rendszere

AZ UNIÓS MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK A KÖVETKEZŐKBEN
RÉSZESÜLHETNEK:

(+)

Kötelező rendszerek
(minden tagállam):
••
••

Önkéntes rendszerek
(tagállami szinten választható):

Alaptámogatás
A környezetbarátabbá válást
ösztönző kifizetés*
A fiatal mezőgazdasági termelők támogatási rendszere

••

••
••

Termeléstől függő támogatás
Hátrányos természeti területek
támogatása
Átcsoportosítással nyújtható támogatás

••

A kölcsönös megfeleltetés alkalmazási körébe tartozó minden kifizetés

VAGY

© Fotolia

Egyszerűsített rendszer mezőgazdasági kistermelők számára
(önkéntesen választható a tagállamokban)
*A
 z éghajlat és a környezet szempontjából előnyös
mezőgazdasági gyakorlatokhoz nyújtott támogatás

A 6. ábra az egyes tagállamok számára biztosított költségvetési juttatásból az említett rendszerekre fordított relatív kiadásokat mutatja. Nem jelzi külön
a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer kiadásait, amely rendszer (ha alkalmazzák) alternatív kifizetést jelent az összes többi program helyett (de
ugyanazokkal, a kistermelők számára elérhető alapokkal).
6. ábra: A pénzeszközök közvetlen kifizetési rendszerek közötti elosztása (a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer kivételével) –
2015-ös igénylési év
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Alaptámogatási rendszer

Egységes területalapú támogatási rendszer
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ALAPTÁMOGATÁS
Az alaptámogatás alapvető jövedelemtámogatást jelent a mezőgazdasági
tevékenységeket folytató mezőgazdasági termelők számára. Az egyes nemzeti hatóságok által meghozott döntések függvényében az alaptámogatás
a nemzeti költségvetési juttatás 12 és 68%-a között lehet.

mérsékeljék a jogosultságok értékei közötti különbségeket, és ezeket az értékeket 2019-ig az átlagos szinthez (vagy ahhoz közel) igazítsák.
Az aktív mezőgazdasági termelőknek a birtokukban lévő jogosultságok
alapján fizetik ki a tényleges összeget, amit az általuk bejelentett támogatható földterületre vonatkoztatva számítanak ki.

Az alaptámogatás alaptámogatási rendszerben vagy átmeneti egyszerűsített rendszerben, azaz az egységes területalapú támogatási rendszerben
alkalmazható.

Néhány tagállamban, amelyek 2004-ben és 2007-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz2, az egységes területalapú támogatási rendszert használják.
Ez a rendszer olyan átmeneti intézkedés, amely e tagállamok csatlakozási
szerződéseiből fakad. Az egységes területalapú támogatási rendszerben
nincsenek támogatási jogosultságok, helyette a támogatást kizárólag a mezőgazdasági termelők által bejelentett támogatható hektárok alapján fizetik, és szintje az ország összes hektárjára nézve egyenlő.

Az alaptámogatási rendszer a mezőgazdasági termelőknek juttatott támogatási jogosultságok alapján működik.
Az alaptámogatási rendszer végrehajtásának első évében (2015-ben) a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelők támogatási jogosultságokat
kaptak. Általános szabályként minden támogatható hektár jogot biztosított
egy jogosultsághoz (egyes tagállamok korlátozásokat alkalmaztak a szétosztható jogosultságok számát illetően). Minden mezőgazdasági termelőnek
ugyanolyan értékű jogosultság jár, bár e tekintetben előfordulhatnak értékbeli különbségek, ha a tagállam ilyen megközelítést választott. Ilyen esetben
figyelembe vették az egyes mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen
kifizetések múltbeli szintjét (vagy a korábbi közvetlen kifizetési rendszerben
fennálló jogosultságuk értékét) annak érdekében, hogy elkerüljék a támogatási szintjük nagymértékű módosításait. Mivel azonban az új rendszer egyik
célja, hogy elhagyja a múltbéli mechanizmusokat, azok a tagállamok, amelyek ezt a megközelítést alkalmazták, beleegyeztek abba, hogy fokozatosan

Az alaptámogatást olyan más közvetlen kifizetések egészítik ki, amelyek
konkrét kérdéseket vagy meghatározott típusú kedvezményezetteket céloznak meg (a környezetbarátabbá válást ösztönző kifizetés, a fiatal mezőgazdasági termelőknek szóló kifizetések stb.).

ÁTCSOPORTOSÍTÁSSAL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS
A kisebb mezőgazdasági termelőknek nyújtható támogatás átcsoportosítása érdekében a tagállamok nemzeti költségvetésük akár 30%-át átcsoportosítással
nyújtható támogatásra fordíthatják az első támogatható hektárok tekintetében. Az ilyen kifizetéssel támogatható hektárok számát a nemzeti hatóságok által
meghatározott küszöbértékre korlátozzák (30 hektárra vagy az átlagos tagállami gazdálkodás méretére, ha ez utóbbi meghaladja a 30 hektárt). Az alkalmazás
helye szerinti ország minden mezőgazdasági termelőjének ugyanolyan hektáronkénti összeg jár, ami nem haladhatja meg a hektáronkénti átlagos kifizetés
65%-át.
Tíz tagállam döntött az átcsoportosítással nyújtható támogatás mellett (Belgium – csak Vallónia, Bulgária, Németország, Franciaország, Horvátország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Egyesült Királyság – csak Wales, valamint 2017-től Portugália). A hektáronkénti kiegészítő támogatás összege országonként
változik (2015-ben Franciaországban 25 EUR, Vallóniában 127 EUR volt).

1. táblázat: Az átcsoportosítással nyújtható támogatás végrehajtása

Tagállamok

Átcsoportosítással nyújtható
támogatással támogatható
hektárokra vonatkozó
küszöbérték(ek)

2015
Átcsoportosítással
nyújtható támogatás
egységrátája (*)

Belgium (Vallónia)

Első

30

127 EUR

Bulgária

Első

30

77 EUR

30

50 EUR

Németország

Első
további

30,01 - 46

30 EUR

Franciaország

Első

52

25 EUR

Horvátország

Első

20

(**) 33 EUR

Litvánia

Első

30

49 EUR

Első

3

Lengyelország
Portugália
Románia
Egyesült Királyság (Wales)

további
Első

5

Első

5

további
Első

0 EUR

3,01-30

40 EUR
(***) 50 EUR
5 EUR

5,1-30

51 EUR

54

26 EUR

(*) A tagállami értesítések alapján (2016. szeptember), Franciaország kivételével (becsült egységráta).

2A
 rendszert a következő tagállamok használják: Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország,
Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia.
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(**) Horvátország esetében ez az összeg nőni fog a következő években a közvetlen kifizetés teljes körű,
progresszív bevezetése miatt.
(***) Portugália esetében 2017-től becsült összeg.

AZ ÉGHAJLAT ÉS A KÖRNYEZET SZEMPONTJÁBÓL ELŐNYÖS
MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATOKRA NYÚJTOTT, A KÖRNYEZETBARÁTABBÁ
VÁLÁST ÖSZTÖNZŐ KIFIZETÉS
Az évek során a KAP a környezetvédelmi és éghajlatbarát gyakorlatok előmozdítása révén Unió-szerte egyre fontosabb szerephez jutott a fenntartható mezőgazdaság fejlődésének megőrzésében és/vagy támogatásában.

Ez a környezeti és éghajlati kérdéseket célzó kifizetési forma lényeges új
elem a KAP eszközei, a kölcsönös megfeleltetés és az önkéntes vidékfejlesztési intézkedések között.

A 2013-as reform részeként bevezetett, a környezetbarátabbá válást ösztönző új közvetlen kifizetés további jelentős lépés volt ebbe az irányba.
A tagállamoknak közvetlen kifizetési juttatásuk 30%-át erre a támogatási
formára kell csoportosítaniuk.

A mezőgazdasági termelők abban az esetben részesülnek a környezetbarátabbá válást ösztönző közvetlen kifizetésben, ha igazolni tudják, hogy megfelelnek a környezetre (különösen a talajra és a biológiai sokféleségre) és az
éghajlatra vonatkozó három kötelező gyakorlatnak.

Ezek a következők:
1 A növénytermesztés diverzifikálása

A változatosabb növénytermesztés reziliensebbé teszi a talajt és az ökoszisztémákat. A növénykultúrák sokfélesége
segít megállítani a talajromlást és a talajeróziót, és ezáltal hozzájárul a termelési kapacitás növekedéséhez. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szabályok a 10 hektárnál nagyobb szántófölddel rendelkező gazdaságokban legalább
kétféle növény, míg a több mint 30 hektáros földeken legalább háromféle szántóföldi növény termesztését írják elő.
Ezen túlmenően azt is meghatározzák, hogy a fő növénykultúra nem foglalhatja el a szántóföld több mint 75%-át. Az
e szabályok alóli mentességek közül több a mezőgazdasági termelők egyedi helyzetét veszi alapul, különösen a nagy
gyepterületet művelő mezőgazdasági termelőkét, hiszen az ilyen területek önmagukban is nagyon kedvező hatással
vannak a környezetre.

2 Állandó gyepterület fenntartása

Az állandó legelő igen hatékony szénmegkötő képességekkel bír, és ezáltal hozzájárul a globális felmelegedés
mérsékléséhez. A környezeti szempontból érzékeny gyepterületek megőrzik a talaj széntartalmát, és a gyepes élőhelyek
védelmét szolgálják. Az állandó gyepterületek mezőgazdasági területekhez viszonyított arányát (5%-os rugalmassági
küszöbbel) a tagállamok nemzeti vagy regionális szinten határozzák meg. Ezenfelül a mezőgazdasági termelők a kijelölt
érzékeny területeken nem szánthatják fel vagy alakíthatják át az állandó gyepterületet.
Az uniós mezőgazdasági területek több mint egyharmada olyan állandó gyepterület, amelyeket elsősorban
a szénmegkötési tulajdonságuk miatt védenek; e területek ötödét környezetvédelmi szempontból érzékenynek
minősítették, hogy óvják a biológiai sokféleséget és a szén-dioxid-tárolási képességet.

3 Ökológiai jelentőségű terület

A 15 hektárnál nagyobb szántófölddel rendelkező mezőgazdasági termelőknek biztosítaniuk kell, hogy a gazdaságok
biológiai sokféleségének megőrzése és javítása érdekében földterületük legalább 5%-a ökológiai jelentőségű
legyen. Ökológiai jelentőségű területnek számít például a parlag, a tájképi jellegzetességek, az erdősített területek,
a lépcsőzetes területek, a sövényes területek/erdősávok vagy a nitrogénmegkötő növényekkel, mint például a talaj
szervesanyag-tartalmának javítását segítő lóherével és lucernával beültetett területek. A sövények, fák, tavak, árkok,
lépcsőzetes területek, kőfalak és egyéb tájképi jellegzetességek fontos élőhelyek a madarak és más fajok számára, és
segítik a biológiai sokféleség, köztük a beporzó fajok védelmét.

Annak érdekében, hogy Európa-szerte megfeleljünk a mezőgazdasági rendszerek sokféleségének és a környezeti feltételeknek, bevezetésre került az „egyenértékűség” fogalma. A tagállamok engedélyezhetik a mezőgazdasági termelők számára, hogy egyenértékű (alternatív) gyakorlatokon keresztül teljesítsenek
egy vagy több ökologizálással kapcsolatos követelményt. Ez azt jelenti, hogy az ökologizálásra vonatkozó három intézkedés közül egyet vagy akár többet is ki
lehet váltani ilyen gyakorlatokkal. Idetartoznak az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi intézkedések vagy tanúsítási rendszerek, amelyek
hasonlóak az ökologizálás módszeréhez, és egyenértékű vagy nagyobb előnyt biztosítanak az éghajlat és a környezet számára.
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Az ökologizálással kapcsolatos módszer lényege, hogy a mezőgazdasági termelőket a környezet és a biológiai sokféleség megóvására irányuló erőfeszítéseik
szerint támogassák, mivel a piaci árak nincsenek összhangban a befektetett munkával.

TERMELÉSTŐL FÜGGŐ ÖNKÉNTES TÁMOGATÁS
A közös agrárpolitika 2003-as reformját követően általános szabályként fokozatosan megszűnt a közvetlen kifizetések és a konkrét termékek előállítása közötti
kapcsolat („függetlenítés”). A tagállamok azonban korlátozott mértékben továbbra is összekapcsolhatják a közvetlen kifizetések összegét bizonyos termékekkel
(vagy függővé tehetik ezektől). Az ilyen típusú támogatás célja a termelési szint fenntartása a nehézségekkel küzdő, ám gazdasági, társadalmi vagy környezeti
szempontokból különösen fontos régiókban vagy ágazatokban.
Németország kivételével minden tagállam alkalmazza a rendszert, bár a finanszírozás
mértéke és az érintett ágazatok köre országonként nagymértékben eltér.

Termeléstől függő önkéntes támogatás 2015-ben

A közvetlen kifizetések azon részaránya, amelyet a tagállamok termeléstől függő önkéntes támogatásra fordíthatnak, általában 8%-ra korlátozódik, bár ez alól előfordulhatnak
kivételek.
A 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó, termeléstől függő önkéntes tagállami támogatásokról, többek között a fő támogatott ágazatokról és más ágazatokról a linkekre
kattintva olvashat bővebben.

Egyéb* Rizs
Olívaolaj
Gabonafélék
Cukorrépa

Gyümölcs,
zölgségfélék 5%

7. ábra: Termeléstől függő önkéntes
támogatás az Unióban ágazati
lebontásban (2015)

Fehérjenövények
10%

Marha és borjú 41%

Juh- és kecskehús
12%

Tej- és tejtermékek
20%

Megjegyzés: Az egyéb kategóriába tartoznak a nagy magvú hüvelyesek,
a keményítőburgonya, a diófélék, a magvak, a komló, a kender, az olajos
magvak, a selyemhernyó és a len. Elvben a következő három további
ágazat is jogosult termeléstől függő önkéntes támogatásra, de eddig
egyetlen tagállam hajtott végre ezzel kapcsolatos intézkedéseket: a szárított
takarmány, a cukornád és cikória, valamint a rövid vágásfordulójú, fás szárú
energetikai ültetvény.

FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK TÁMOGATÁSA
Az új belépők gazdálkodásindítás érdekében való támogatása elengedhetetlen a mezőgazdaság és a vidéki közösségek jövője szempontjából, különösen mivel
az Unió mezőgazdasági termelői egyre idősebbek. 2013-ban minden 35 év alatti mezőgazdasági termelőre kilenc 55 év feletti jutott. A gazdaságok vezetőinek
több mint a fele valóban 55 évesnél idősebb, míg a mezőgazdasági termelők mindössze 6,9%-a fiatalabb 35 évnél.
Ez az oka annak, hogy az alaptámogatás mellett minden tagállamban kötelező kiegészítő támogatást (ún. fiatal mezőgazdasági termelőknek szóló támogatás)
adni a fiatal mezőgazdasági termelőknek. A támogatás legfeljebb öt évre nyújtható attól a pillanattól kezdve, hogy a fiatal mezőgazdasági termelő átveszi
a mezőgazdasági üzem/gazdaság vezetését, és a teljes közvetlen kifizetésre fordított nemzeti költségvetési juttatás legfeljebb 2%-a lehet.
Ezen túlmenően az alaptámogatási rendszereket végrehajtó tagállamokban az újonnan belépő fiatal mezőgazdasági termelőknek elsőbbséget kell élvezniük
a támogatási jogosultságok elosztásában, ami szükséges a közvetlen kifizetési rendszerhez való hozzáférést illetően3.
8. ábra: Mezőgazdasági termelők életkor szerinti eloszlása

Ezenfelül a fiatal mezőgazdasági termelőket az uniós vidékfejlesztési programok részeként, induló vállalkozásnak nyújfölöttMezőgazdasági termelők korosztályonként (abszolútértékek), EU-27 tott támogatás formájában is segítik.
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3A
 z egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó országokban az új belépők, például a fiatal mezőgazdasági termelők támogatási jogosultságok
nélkül férnek hozzá a rendszerhez.
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MEZŐGAZDASÁGI KISTERMELŐI TÁMOGATÁSI RENDSZER
Az uniós mezőgazdasági üzemek több mint háromnegyede kicsi, azaz
10 hektár alatt van – nagy többségük pedig az 5 hektárt sem éri el.

A rendszert 15 tagállam alkalmazza, nevezetesen: Ausztria, Bulgária, Horvátország, Észtország, Görögország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország
és Szlovénia. A mezőgazdasági kistermelői rendszer közvetlen kifizetéseket érintő kiadásai átlagosan több mint 5%-ot tettek ki 2015-ben ezekben
a tagállamokban, de meglehetősen nagy különbségek voltak az értékek között – Máltán például több mint 30%-ot, Bulgáriában, Németországban és
Szlovéniában pedig kevesebb mint 1%-ot ért el.

E gazdaságok sajátos helyzetének kezelése érdekében a tagállamoknak
lehetőségük van a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer alkalmazására, amely egyszerűsített közvetlen kifizetési rendszerként egyszeri
kifizetést biztosít azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik csatlakozni
kívánnak a rendszerhez. A kifizetés legmagasabb szintjéről nemzeti szinten
döntenek, de az semmiképpen sem haladhatja meg az 1250 EUR-t. A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer egyszerűsített adminisztratív
eljárásokat tartalmaz, és a részt vevő mezőgazdasági termelők mentesülnek az ökologizálással és kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos szankciók
és ellenőrzések alól.

Amint azt a 9. ábra mutatja, a program a kedvezményezettek több mint
90%-át érinti Máltán, Romániában pedig több mint 80%-át. Más országokban sokkal nagyobb a szórás: Szlovéniában például 3,2%, Lengyelországban
pedig 55,6% ez az érték.

9. ábra: A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben
támogatott mezőgazdasági termelők arány a közvetlen kifizetésekre
jogosult mezőgazdasági termelők teljes számához viszonyítva
A mezőgazdasági kistermelői rendszerben támogatott mezpgazdasági termelők aránya a függetlenített közvetlen
kifizetésekre jogosult mezpgazdasági termelők teljes számához viszonyítva
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A HÁTRÁNYOS TERMÉSZETI
ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKRE
VONATKOZÓ TÁMOGATÁS
Hátrányos természeti adottságú területek azok a területek, ahol a mezőgazdasági tevékenységeket természeti vagy egyéb konkrét akadályok nehezítik.
A területeket biofizikai kritériumok alapján (például lejtős területek) a tagállamok határozzák meg. Tipikusan ilyen területnek számítanak többek között
a hegyvidéki területek.

© Fotolia

BG

A közvetlen kifizetéseket érintő nemzeti költségvetési juttatások legfeljebb
5%-a használható fel kiegészítő támogatásként az ilyen területeken gazdálkodó mezőgazdasági termelők számára. Ezt a lehetőséget jelenleg (2015 óta)
csak Dánia, 2017-től kezdődően pedig Szlovénia alkalmazza.
Ezek a mezőgazdasági termelők – ahogy az nagy általánosságban jellemző –
vidékfejlesztési programokon keresztül is támogathatók.
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KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK: HOGYAN MŰKÖDNEK A GYAKORLATBAN?
A tagállamok felelnek a mezőgazdasági termelőknek nyújtandó kifizetések végrehajtásáért és azok elsődleges ellenőrzéséért. Ennek érdekében bevezették
az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (IIER), amely a támogatási kérelmek és a hozzájuk kapcsolódó adatok befogadására és feldolgozására
szolgáló, egymással összekapcsolt adatbázisok hálózatából áll.
A rendszer (a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, azaz MePaR segítségével) minden mezőgazdasági termelőhöz és mezőgazdasági földparcellához és
szükség esetén minden állathoz egyedi azonosítót rendel. A rendszer a támogatási kérelmek feldolgozását is elvégzi.
Az IIER-t akkreditált kifizető ügynökségek üzemeltetik. A rendszer a közvetlen kifizetéseket nyújtó összes támogatási rendszer mellett bizonyos vidékfejlesztési
intézkedésekkel is foglalkozik. Ezen túlmenően azon ellenőrzések kezelésére is alkalmazható, amelyek célja, hogy biztosítsák a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó rendelkezések előírásainak és szabályainak tiszteletét.

EGYÉB UNIÓS TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEK
Az Európai Unió az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapon (EMGA) és az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon (EMVA) keresztül számos
támogatási intézkedés finanszírozásával (köztük közvetlen kifizetésekkel)
támogatja az európai mezőgazdaság versenyképességét és fenntarthatóságát. A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések mellett
a támogatás piaci intézkedések formájában és vidékfejlesztési programokon
keresztül valósul meg.

A vidékfejlesztési programok ugyanakkor gazdasági, környezeti vagy területi
prioritások alapján támogatják a gazdaságok és/vagy egyéb vidékfejlesztési
tevékenységek egyedi projektjeit. Ez olyan, az EMVA-n keresztül finanszírozott projekteket foglal magában, mint a gazdaságokon belüli beruházások és
a gazdaságok korszerűsítése, a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott telepítési támogatások, az agrár-környezetvédelmi támogatások, a biogazdálkodásra való átállás, az agroturizmus, a falvak megújítása vagy a szélessávú
internetes lefedettség biztosítása a vidéki területeken. A KAP-finanszírozás
csaknem 25%-át kitevő támogatásokat általában együttesen nemzeti, regionális vagy magánalapok finanszírozzák, és rendszerint több évig elhúzódnak.

Piaci intézkedéseket akkor alkalmaznak, ha a normál piaci erők csődöt mondanak: ha például a kereslet egészségügyi kockázat miatt hirtelen visszaesik,
vagy az átmeneti piaci túlkínálat miatt csökkennek az árak. Ilyen esetekben az
Európai Bizottság piaci támogatási intézkedéseket aktiválhat, ami egy olyan
konkrét érintett ágazat finanszírozását jelenti, amely az uniós gazdaságok
teljes kiadásának mintegy 5%-át teszi ki. A költségvetés e része, amelyet az
EMGA-ból finanszíroznak, olyan elemeket is magában foglal, mint az uniós
mezőgazdasági termékek és iskolai programok népszerűsítése.

© Fotolia

Bár a közvetlen kifizetéseket és a piaci intézkedéseket hagyományosan a vidékfejlesztési programoktól különálló támogatási intézkedéseknek tekintették,
egyre többször kombinálják őket annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb és a leginkább testreszabott támogatást nyújtsák az Unió mezőgazdaságának különböző területein tevékenykedő mezőgazdasági termelőknek.
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AZ UNIÓS ÉLELMISZER- ÉS MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT
FENNTARTHATÓ JÖVŐJE
A mezőgazdasági termelők továbbra is fontos stratégiai szerepet töltenek be az élelmiszer-ellátásban, de a közös agrárpolitika nem csupán arról szól, hogyan biztosítsuk Európa élelmiszer-ellátását. Az Európai Unió egyéb kulcsfontosságú célkitűzéseihez is hozzájárul: elősegíti
a munkahelyteremtést és növekedést az élelmiszer- és mezőgazdasági ágazatban, foglalkozik a fenntarthatósággal és az éghajlatváltozással,
valamint szélesebb értelemben vett előnyöket biztosít a társadalom számára.
• Az élelmiszeripar az Unió egyik legtöbb foglalkoztatottal működő ágazata: 44 millió munkahelyet tart fent (a GDP 7%-a), amelyek
közül sok a szegényebb régiókban található. A mezőgazdasági jövedelmek stabilitásának biztosítása és a gazdaságokon belüli
beruházások KAP révén történő támogatása nemcsak a mezőgazdasági termelők, hanem az egész élelmiszeripar számára
létfontosságú. Az agrár-élelmiszeripari termékek kereskedelme egyben az EU gazdaságának sarokköve: 2009 óta az Unió az
élelmiszeripar nettó exportőrévé vált: az uniós agrár-élelmiszeripari export értéke az elmúlt tíz évben tapasztalt folyamatos, 8,6%os éves növekedés nyomán a becslések szerint évi 122 milliárd EUR-ra nőtt.
• Az élelmiszer- és mezőgazdasági ágazat a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési programok révén ahhoz is hozzájárul, hogy az
Unió eleget tegyen az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak azáltal, hogy aktív szerepet tölt be a „kevesebbel többet termeljünk”
megközelítés előmozdításában, egyúttal tevékenyen részt vesz az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében. Mivel ennek
a politikának van a legkevésbé kereskedelemtorzító hatása a többi nagy termelő országhoz képest, ezért hathatósan járul hozzá az
ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz.
A mezőgazdaság szerepe nem merül ki csupán az élethez szükséges élelmiszerek előállításában, ennél sokkal fontosabb feladatokat lát el.
A mezőgazdasági termelők mindig is fontos szerepet játszottak Európa tájképének formálásában, és a jövőben is ezt teszik majd, miközben
megfelelnek az egészséges, minőségi és megfizethető élelmiszerek iránti, egyre nagyobb kihívást jelentő fogyasztói igényeknek. A KAP a mezőgazdasági termelők és egész közösségek támogatása révén fontos szerepet tölt be a vidéki élet folyamatos alakításában, és ezek előnyeit
mindenki megtapasztalja, függetlenül attól, hol él.
További információk a közvetlen kifizetésekről:
https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_hu
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