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Zöldek 
európai parlamenti épviselőcsoportjának  
követelése:

IGAZSÁGOS kAP  

továbbra is a mezőgazdasági 
üzemek 20%-a kapja a kap-ból 
származó közvetlen kifizetések 
80%-át. 

Valamennyi tagállamban évente több mint  
300 000 eurót fizetnek ki egy maréknyi agráripari 
termelő (főleg nagytermelők) számára – elsősorban 
a versenyképességük javítására és növekedésükre. 
Franciaországban a 160 legnagyobb mezőgazda-
sági üzem 123 millió eurót kap, ugyanannyit, mint 
amennyit 100 000 kisebb francia gazdálkodó összes-
en. E kérdés kezelésében egy lényeges lépés lenne 
a gazdaságalapú kifizetések plafonértékének évi 100 
000 euróban történő rögzítése. Ez a  tagállamok és 
a mezőgazdasági termelők között 7 milliárd euró 
újráelosztását tenné lehetővé. Ezt az összeget a 
fenntartható gazdálkodás és a vidéki gazdaságokban 
történő hosszú távú foglalkoztatás irányába történő 
elmozdulás elősegítésére kellene felhasználni. 
Emellett teljesen fel kellene hagyni az olyan tisztes-
ségtelen kereskedelmi gyakorlatokkal, mint pl. az 
exporttámogatások. Helyettük a fejlődő országok 
helyi élelmezési rendszerei, valamint tisztességes 
kereskedelmi feltételek révén az élelemhez való 
jogot kellene érvényre juttatni mindenki számára. A 
méltányosság és a szolidaritás kell, hogy az Európai 
Unió alapjai legyenek. A KAP az európai élelmiszer-
biztonság és a politikai integráció alapeleme volt. 
Most újra a gazdálkodók és az állampolgárok közötti 
alapvető társadalmi szerződéssé kell válnia. 

A KAP-ot úgy kell átalakítani, hogy Segítse a gazdá-
kat és az állampolgárokat fenntartható gazdálkodást 
és élelmiszert választani. Az ökológiai termelés-
nek a jövő gazdálkodásának előfutárává kell válnia, 
nem kezelhető továbbá a kevesek kiváltságaként. 
A KAP-nak a vetésforgót kell támogatnia, nem pe-
dig a monokultúrákat ösztönözni. Ez elősegítené a 
növényvédő szerek és a műtrágyák használatának 
mérséklését, ezáltal csökkentve a mezőgazdasággal 
összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátásának 
mennyiségét. A biológiai sokszínűség fenntartása a 
gazdálkodás során, a talaj termőképességének javí-
tása, a vizek megóvása és az állatjólét kell, hogy a 
hosszú távú termelékenység és az élelmiszerbizton-
ság alapjait képezze. A teheneknek jó legelőkre és 
házilag termesztett fehérjékre van szükségük, nem 
génmódosított, importált szójatakarmányra. Az állo-
mányok méretének egyensúlyban kellene lennie az 
azokat fenntartható módon eltartani képes földterü-
let nagyságával, ahelyett, hogy szűkös üzemekbe és 
ketrecekbe zsúfolnánk őket. A KAP környezetbaráttá 
tétele az összes, importált takarmányra, növényvédő 
szerekre és antibiotikumokra épülő nem fenntartha-

tó gazdálkodási gyakorlat fokozatos kivezetését je-
lenti. Olyan gazdálkodási és élelmezési rendszereket 
akarunk, amelyek az emberek és a természet számá-
ra egyaránt előnyösek.

a kap-nak a vetésforgót kell 
támogatnia, nem pedig a  
monokultúrás termeszttést  
ösztönözni.

köRNYeZeTBARÁT kAP 
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FIATAl kAP  

az elkövetkező tíz évben több 
mint 7 millióval fog csökkenni a 
gazdálkodók száma.

Egy politika csak akkor válik elavulttá, ha figyelmen 
kívül hagyja az új ötleteket. A fiatalok eltűntek a 
gazdálkodó és vidéki közösségekből, mivel a „grow 
or go” politikai dogma elnéptelenítette a vidéket 
és egy öregedő mezőgazdasági népességet hagyott 
maga után. 
Európában a gazdálkodóknak csupán 6%-a 35 év 
alatti, miközben 80%-uk 55 évesnél idősebb. Ha a 
KAP változatlan marad, az elkövetkező tíz évben több 
mint 7 millióval fog csökkenni a gazdálkodók száma, 
és nem lesz, aki helyettesítse őket. Ha a falvak kihal-
nak, ha az iskolákat bezárják, ha az egészségügyi ellá-
tás nem biztosított, egész egyszerűen nem lesz hely 
a fiatal családok számára – beleértve a leginkább 
versenyképes fiatal gazdálkodókat. Ez fel kell, hogy 
rázza a politikai döntéshozókat.
A KAP-ot arra kellene használni, hogy a vidéki életet 
ne csak a „versenyképes” fiatal gazdálkodók, de az 
újonnan érkezők számára is vonzóvá tegye. Támogat-
nia kell a kistermelők közötti együttműködést, a kö-
zösségi gazdálkodást, a földhöz való jobb hozzáférést 
és a fenntartható gyakorlatokkal kapcsolatos képzést 
is. Ily módon a KAP hozzájárulhat a tisztességes 
munkához a helyi és hatékony élelmiszerláncokban. 
Ahelyett, hogy a vidéki életet a múltba száműzzük, a 
generációk közötti szolidaritás és az aktív generációs 
megújulás kell, hogy Európa új prioritása legyen.

Egy politika csak akkor válik elavulttá, ha figyelmen 
kívül hagyja az új ötleteket. A fiatalok eltűntek a 
gazdálkodó és vidéki közösségekből, mivel a „grow 
or go” politikai dogma elnéptelenítette a vidéket 
és egy öregedő mezőgazdasági népességet hagyott 
maga után. 
Európában a gazdálkodóknak csupán 6%-a 35 év 
alatti, miközben 80%-uk 55 évesnél idősebb. Ha a 
KAP változatlan marad, az elkövetkező tíz évben 
több mint 7 millióval fog csökkenni a gazdálkodók 
száma, és nem lesz, aki helyettesítse őket. Ha a 
falvak kihalnak, ha az iskolákat bezárják, ha az egész-
ségügyi ellátás nem biztosított, egész egyszerűen 
nem lesz hely a fiatal családok számára – beleértve 
a leginkább versenyképes fiatal gazdálkodókat. Ez fel 
kell, hogy rázza a politikai döntéshozókat.

A KAP-ot arra kellene használni, hogy a vidéki 
életet ne csak a „versenyképes” fiatal gazdálkodók, 
de az újonnan érkezők számára is vonzóvá tegye. 
Támogatnia kell a kistermelők közötti együttmű-
ködést, a közösségi gazdálkodást, a földhöz való 
jobb hozzáférést és a fenntartható gyakorlatokkal 
kapcsolatos képzést is. Ily módon a KAP hozzájá-
rulhat a tisztességes munkához a helyi és hatékony 
élelmiszerláncokban. Ahelyett, hogy a vidéki életet a 
múltba száműzzük, a generációk közötti szolidaritás 
és az aktív generációs megújulás kell, hogy Európa új 
prioritása legyen.

a kap-nak segítenie kell a gazdál-
kodók és az állampolgárok újbóli 
egymásra találását és támogatnia 
kell a helyi élelmiszerláncokat.

deMOkRATIkUS kAP
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gazdálkodásnak az antibiotikumoktól a takarmányo-
zás és a kezelések terén való függése aláássa a köz-
egészséget és a betegellátás biztonságát Véget kell 
vetni ennek a függésnek, és a KAP-nak az agroöko-
lógián alapuló élelmezési rendszerek tápanyagkör-
forgását kell elősegítenie.Képzést kell biztosítania a 
gazdálkodók számára, továbbá aktívan támogatnia 
kell őket abban, hogy a természettel együttműköd-
ve, ne pedig annak kárára dolgozzanak. A KAP-nak 
véget kell vetnie a mértéktelen élelmiszerpazarlás-
nak azáltal, hogy lerövidíti az élelmiszerláncokat és 
az elegendő élelmet biztosító kiegyensúlyozott ét-
rendet támogatja, ahelyett, hogy rendszeresen fe-
lesleget termelne. Az egészséges KAP egy sokkal jó-
zanabb, jóval inkább agronómiai szemléletű, jobban 
a kultúrára épülő és sokkal olcsóbb mezőgazdasági, 
élelmezési és egészségügyi politika lesz. Kiaknázza 
a gazdálkodók tudásának és a fogyasztók ízlésének 
a sokféleségét. Visszavezet minket az általunk előál-
lított és elfogyasztott étel egészséges tiszteletéhez.

Az új KAP középpontjában a közegészségügynek és a 
jó minőségű élelmiszernek kell állnia. A gazdaságok-
kal és az élelmiszerekkel kapcsolatos politikáknak el 
kell szakadniuk az egyre több termelés és fogyasztás 
romboló spiráljától. A jó étel friss, ízletes és mentes 
az egészségtelen szermaradványoktól. A nagyüzemi 

eGÉSZSÉGeS kAP 

a jó étel friss, ízletes és mentes  
az egészségtelen szermaradvá-
nyoktól.

dálkodókat a természeti és piaci kockázatokkal szem-
beni óvintézkedések javításában. Ez megkönnyíti az 
életet azok számára, akik elfogadják a fenntarthatóbb 
gazdálkodási és élelmezési rendszerek felé történő 
szükségszerű elmozdulást, és megnehezíti azokét akik 
megszegik a szabályokat. 

A KAP megfelelő megreformálásával szembeni leg-
főbb érv, hogy az „még több bürokráciához” vezetne. 
A valóság az, hogy sok kormány és közigazgatás rossz 
hatékonyságú és nehézkes bürokratikus eljárásokat 
hozott létre, és most Brüsszelt hibáztatják azért, 
hogy megnehezíti a gazdálkodók életét. 
A KAP nem nehezítheti meg a gazdálkodók életét, 
ugyanakkor nem lenne szabad megkönnyítenie szá-
mukra és az agráripari ágazatok számára a környe-
zetvédelmi, állatjóléti és közegészségügyi törvények 
megszegését. Hatékonyabb, a szennyező fizet elvén 
alapuló ellenőrzéseket és szankciókat kell magában 
foglalnia. A KAP-nak nem lenne szabad közpénzeket 
adnia biztosítótársaságok számára a betakarítási 
veszteségek csökkentésére. Támogatnia kell a gaz-

a kap nem nehezítheti meg a 
gazdálkodók életét

EGYSZERŰ KAP
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Az új KAP igazságos, környezetbarát, fiatal, demokra-
tikus, egészséges és egyszerű kell, hogy legyen – vagy 
ne legyen egyáltalán. A régi KAP már hAlott. 
A régi KAP igazságtalan, nem fenntartható, befásult, 
antidemokratikus, egészségtelen és bürokratikus. 
A KAP megreformálásának elmulasztása súlyos 
csapást jelentene az európai identitásra és szolida-
ritásra nézve, miközben a nacionalista politikusok 
malmára hajtaná a vizet. Az európai gazdálkodók 
és állampolgárok újra felfedezik az élelemben és a 
szolidaritásban rejlő értékeket. Ehhez a gazdaságok 
és az élelmiszer fenntartható hálózataira, valamint 
állampolgári kezdeményezésekre van szükség. A KAP 
reformjának moST jöTT el az ideje – ké-
Sőbb már kéSő leSz.
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