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Az Európában termelt
élelmiszer minősége
mindenkit érint,
és ez ugyanígy
van az európai
vidékfejlesztéssel is.
Az 1950–es évektől
a mezőgazdasági
politika volt az
európai politika
mérföldköve.



Európai Unió 
�

A mezőgazdaság mindenkit érint

A CAP lehetővé tette az EU számára, hogy harcot
hirdessen az élelmiszerhiány ellen, és javítsa az európai
mezőgazdaság termelékenységét a háború utáni idősza-
kban. E célokat sikerült elérni, de a CAP azóta a
mezőgazdasági termékek túltermeléséhez vezetett.

A CAP számos reformja csökkentette az exportot,
növelte a farmereknek juttatott közvetlen kifizetéseket,
de további CAP reformra van szükség olyan új
prioritásokkal a középpontban, mint a vidékfejlesztés az
élelmiszer biztonság és a táj megőrzése.



Európai szocialisták
�

Nyomás gyakorlása a vidéki
régiók fejlesztése érdekében

A vidékfejlesztés prioritást kell, hogy élvezzen. Az
elképzelés az, hogy közvetlen kifizetéseket kapjanak a
farmerek, különösen azok, akik kis farmokkal ren-
delkeznek, mert ők kulcsszerepet játszanak a környezet
védelmében, az élelmiszer minőségének 
és biztonságának megóvásában, valamint a táj
megőrzésében.

A CAP - ban központi helyet kell, hogy elfoglaljon a kis
gazdaságok megőrzése, a gazdasági aktivitások fen-
ntartása a vidéki térségekben. Következésképpen
jelentősen növelni kell az EU költségvetés azon részét,
amelyet a vidék fejlesztésének szentelnek, annak
érdekében, hogy megőrizzék a termelés alatt álló tájat,
és figyelembe véve a termőföld termelékenységét és a
regionális elparlagiasodás kockázatát megakadályozzák
a tömeges elvándorlást a vidékről.

Az európai szocialisták azt kívánják, hogy a mezőgaz-
dasági termékek nemzetközi kereskedelme még nyitot-
tabbá és egyenlőbbé váljon. Ezért a szocialisták arra
hívnak fel, hogy a mezőgazdasági iparágak számára
hozzák létre az egész világra kiterjedő nemzetközi szintű
minimális standardokat, melyek versenyképesek a
környezetvédelem szempontjából, megfelelnek a termék
eredeti rendeltetésének és garantálják a tradicionális
specialitásokat. 



Jövőbeli Előnyök 
�

A vidéki aktivitás és az életminőség
javításának támogatása 

Több jövőbeni tagállamban a mezőgazdaság nagyon
fontos szerepet tölt be. Az EU már eddig is
támogatásban részesítette a jövőbeni tagállamokat az
EU csatlakozást megelőző programjai keretében, 
pl.: ilyen a SAPARD program, mely a vidéki régiókban
részesíti támogatásban a projekteket és segít abban is,
hogy: fejlesszék a vidéki infrastruktúrát, környezetbarát
termelési módszereket honosítsanak meg, diverzifikálják
a gazdasági tevékenységet és a jövedelem–forrásokat,
megvédjék és fenntartsák a vidéki örökséget és fej-
lesszék az erdőgazdaságokat. 

A CAP lehetőségeket fog teremteni ahhoz, hogy a
jövőbeni tagállamokban javuljon a mezőgazdaság ter-
melékenysége, valamint ahhoz, hogy elősegítsék egy sor
gazdasági tevékenység fejlesztését a vidéki régiókban.

A bővítési folyamat a mozgató erő abban, hogy a CAP
egész Európára kiterjedően járuljon hozzá a vidéki
tevékenységekhez és ezáltal javítsák az élelmiszer biz-
tonságot, a környezet védelmét, amely az európai állam-
polgárok két legfontosabb elvárása.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kapcsolat
az Európai Szocialisták Pártjának 
Parlamenti Frakciója, 
Európai Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Ha többet akar megtudni arról, hogy az Európai
Szocialisták Pártja mit tesz a mezőgazdasági
területen kérjük látogassa meg a az alábbi
web site–okat:
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http://www.mszp.hu


