
Az új KAP: 
Előrelépést jelent 
az EU új mezőgazdasági 
politikája a 
klímaigazságosság felé?



Az élelmiszergyártás egy klímaigazságossági ügy. Mit is jelent 
ez pontosan?

Lássuk a helyzetet. A kisbirtokos mezőgazdasági termelők termelik a világ élelmisze-
rének 70%-át1. Továbbá, a kisléptékű fenntartható termelők az európai gazdálkodás 
gerincét képezik évtizedek óta és évszázadokig voltak olyan rugalmas és fenntartható 
gazdálkodási gyakorlatok úttörői, mint az agroökológia és biogazdálkodás, melyeknek 
bizonyított jótékony hatásai vannak a biológiai sokféleségre, az éghajlatra és a helyi 
közösségekre. A Föld Barátai Európa és a La Via Campesina régóta szorgalmazzák a 
mezőgazdaság zöld és tisztességes átmenetét, amely támogatja a kisgazdaságokat, 
az élelmiszer-önrendelkezést, a helyi élelmiszer-ellátási láncok kialakítását és az 
agroökológiai gyakorlatok elősegítését.

A mezőgazdasági termelőket, különösen a globális délen gazdálkodókat fogja a klíma-
változás elsőként és a legrosszabbul érinteni, kiváltképp ha nem sikerül elérni a Párizsi 
klímaegyezmény 1,5°C-os célkitűzését. Európa jelenlegi, éghajlatváltozással foglalkozó 
politikái nem tesznek eleget a 1,5°C-os globális felmelegedési cél eléréséért, mialatt 
a jelenlegi karbon-semleges célkitűzések hagyják, hogy a szennyezők tovább szeny-
nyezzenek és ne csökkentsék a kibocsátásukat, hozzájárulva Európa felelősségéhez az 
éghajlati vészhelyzet előidézésével kapcsolatban.

Az EU mezőgazdasági szektorának továbbra is alapvető változásokra van szüksége, 
hogy fenntarthatóbb és igazságosabb legyen. Az EU üvegházhatásúgáz-kibocsá-
tásának 10,3%-át a mezőgazdaság teszi ki2, nagyrészt az iparszerű állattenyésztésnek 
köszönhetően3. Amíg a kisléptékű agroökológiai termelés képes eltartani a népessé-
get, az iparszerű gazdálkodás szennyezi a levegőnket, a termőföldjeinket és a vizünket.

Az ilyen iparszerű gazdaságok piaci dominanciája és az emelkedő árak évről évre egy-
re több kisgazdaságot szorítanak ki a kereskedelemből. Egy európai mezőgazdasági 
termelő átlagos jövedelme 50%-kal kevesebb, mint az átlag jövedelem4. 2005 és 2016 
között az 50 hektárnál kisebb gazdaságok száma 29,4%-kal csökkent5. Ám az EU mező-
gazdasági stratégiája eddig nem tudta megfordítani ezt a tendenciát. 
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Mire használják a KAP támogatásokat?
A KAP forrásokat egy olyan rendszer szerint osztják el, ami segít eldönteni ki mit kap és 
a pénz bizonyos feltételekkel kapható meg. A tudnivalók:

• A KAP forrásai két pillér mentén kerülnek felhasználásra. Az első pillér a leg-
nagyobb, majdnem 207,5 milliárd euró, a mezőgazdasági termelőknek kiosztandó 
jövedelemtámogatással. A maradék 62,5 milliárd eurót a vidéki fejlesztések támo-
gatására fordítjuk.7

• Mindkét támogatási pillér feltételekhez kötött, melyek olyan minimum követel-
mények, amiket a kedvezményezetteknek el kell érniük a támogatásokért cserébe. 
Például:

 º A tagállamoknak a jövedelemtámogatásuk legalább 25%-át eco-sheme intéz-
kedésekre kell fordítaniuk, melyek olyan önkéntes vállalások, amik a környezet, 
az éghajlat vagy az állatjólét számára kedvező gyakorlatokat támogatnak.

 º A tagállamok a jövedelemtámogatásuk legalább 10%-át a kisebb gazdaságok 
támogatására kell fordítaniuk.

 º A kiadások legalább 3%-ának a fiatal mezőgazdasági termelőket kell támogatnia.

Ki szólhat bele az új KAP-ba?
A KAP reformokat először az Európai Bizottság terjeszti elő, majd megtárgyalják és 
jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a tagállamok agrárminisztereinek. Ez az 
politika 7 évente újul meg a ’60-as évek óta és ezek a reformok általában 2-3 évet 
vesznek igénybe.

Ha elfogadásra került, a tagállamokon a sor, hogy a legújabb reform változtatásai sze-
rint készítsék el a saját Nemzeti Stratégiai Terveiket, melyek meghatározzák a támoga-
tások felhasználását a KAP kritériumainak megfelelően. Ezeket a terveket az Európai 
Bizottság fogadja el 2022 során, és az új KAP szabályok 2023-ban lépnek érvénybe.

A KAP bemutatása
2021-ben az EU átalakította a Közös Agrárpolitikáját (KAP), amely meghatározza,  
miként kerül elköltésre az EU költségvetésének egyharmada. Az új KAP majdnem 
270 milliárd eurót fog szétosztani több mint 6 millió farmer között6 a 2023 és 2027 
közötti időszakban.

Ennek a pénznek a kiosztása és elköltése képes lenne az élelmiszerellátási láncok újbóli 
kiegyensúlyozására és egy tisztességesebb mezőgazdasági szektor kialakítására a kis-
birtokos termelők, a vidékfejlesztés és a fenntartható gazdálkodási gyakorlatok támo-
gatásával. Vagy eszköze lehet az egyenlőtlenségek további elmélyítésének és a nagy, 
szennyező cégek és vállalatok támogatásának. 

Szóval mennyire bizonyul hasznos eszköznek az új KAP egy fentartható és tisztességes 
mezőgazdasági rendszer kiépítésében? Lássuk a részleteket!
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Az új KAP reform jelentős társadalmi és gazdasági támogatást 
nyújthatott volna a fenntartható kisbirtokos termelőknek, támo-
gathatott volna környezetbarát gazdálkodási módszereket és 
építhetett volna egy stabilabb, tisztességesebb és rugalmasabb 
élelmiszerellátási rendszert. Ehelyett, ennek a sokat dicsért po-
litikának az apró betűs része megágyaz a meglévő egyenlőt-
lenségek elmélyítésének, támogatja a fosszilis tüzelőanyag 
fogyasztását és a biodiverzitás csökkenését, valamint még 
jobban elbizonytalanítja a kisgazdák megélhetését.

Ennek a reformnak a mezőgazdaságon belüli éghajlati krízissel 
és a társadalmi igazságtalanságokkal kellett volna foglalkoznia 
– de sajnos egyiket sem tette. 

Támogatja az új KAP  
a klímaigazságosságot?
Az EU szerint az új KAP egy tisztességesebb mezőgazdasági szektort hoz létre és elősegíti az 
éghajlatvédelmi kötelezettségek elérését. De a részletek mást mutatnak. Az új politika foly-
tathatja az agrobiznisz támogatását, a kisgazdálkodók megélhetésének veszélyezteté-
sét és úgy kezeli az igazságosságot és a fenntarthatóságot, mint lehetséges extrákat, 
nem mint a gazdálkodás jövőjének alapvető részeit. Jelenlegi formájában az új KAP jó 
eséllyel nem csökkenti az ÜHG kibocsátást. Méghozzá ezért:

A nagygazdaságok kapják a pénz 
nagy részét.

A termelők a területük nagy-
sága alapján kapják a pénzt. 
A múltban a kedvezményezet-
tek 2%-a kapta meg a pénzek 
30%-át8. A korlátozott újrael-
osztási intézkedések nem biz-
tos hogy elegendőek a prob-
léma megoldásához. Ez azt je-
lenti, hogy az EU továbbra is 
milliárdokat fizethet ki az ipar-
szerű gazdaságok támogatásá-
ra. A kifizetések maximalizálá-
sa, melyek a nagygazdaságok-
ra történő aránytalan kiadások 
elkerülését szolgálnák, szintén 
csak opcionálisak.

Választhatóak a klíma és  
környezeti intézkedések.

Azok az intézkedések, melyek 
egy tisztességesebb és mél-
tányosabb gazdálkodási szek-
tort biztosítanának, csak vá-
lasztható kiegészítők. A mező-
gazdasági termelők dönthet-
nek az eco-scheme megvaló-
sításáról. A gazdálkodást tisz-
tességesebbé tevő feltételek 
önkéntesek 2025-ig és a tag-
államoknak jogukban áll ezen 
eco-schemek bevezetését egy 
kétéves „tanulási periódu-
sig”9 elhalasztani. Ez azt jelen-
ti, hogy a mezőgazdasági ter-
melők semmilyen ösztönzést 
nem kapnak a környezetbarát 
gyakorlatok bevezetésére, és 
a kisléptékű fenntartható gaz-
dálkodást folytatók kevés hasz-
not lelnek a társadalmi és kör-
nyezetbarát élelmiszergyártá-
sért cserébe.

Rengeteg a kibúvó.

A jövedelemtámogatások ne-
gyedét el kell különíteni az 
eco-schemekre – de ezeknek a 
meghatározása olyan tág, hogy 
gyakorlatilag értelmetlenné 
válnak, valamint törvényes ki-
búvók és kivételek hosszú sora 
engedi meg a tagországoknak, 
hogy még tovább csökkentsék 
az ilyen típusú támogatásokat. 
A tagállamokra van bízva, hogy 
az eco-schemeket megfelelően 
használják-e.

Gyenge a felügyelet.

Azok az intézkedések, melyek 
ellenőrzik a Nemzeti Stratégi-
ai Tervek végrehajtását és bün-
tetnék, ha az adott tagállam 
nem felel meg az előírt felté-
teleknek, nagyon gyengék.  
Ez ugyancsak csökkenti a 
klíma – és társadalmi igazsá-
gossági előírások hatásosságát.

Lemaradnak a tagállamok. 

2021 decemberéig bezáró-
lag, az indítványozott Nem-
zeti Stratégiai Tervek semelyi-
ke nem tesz eleget a KAP ég-
hajlatváltozás elleni célkitűzé-
seinek10.



A kiadvány az Európai Unió IMCAP programjának támogatásával készült, ám a benne szereplő in-
formációk nem tekinthetők az EU hivatalos álláspontjának, azok tartalmáért kizárólag a szerkesztők 
felelnek.
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Mi lesz most?
Most a tagállamoké a felelősség, hogy olyan Nemzeti 
Stratégiai Terveket készítsenek és alkalmazzanak, me-
lyek meghaladják a gyenge KAP kötelezettségeket, és 
hogy az elérhető forrásokat az igazságosság és fenn-
tarthatóság támogatására használják. A következő 
években dől el: olyan utat választunk, ami tovább vezet a 
nagyobb egyenlőtlenségek és a környezeti pusztulás felé 
vagy olyat, amely megvédi az igazságosságot, az éghaj-
latot és az általunk szorgalmazott gazdálkodás jövőjét.


