A fenntartható gazdálkodásra vonatkozó törekvések
szervesen kapcsolódnak az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP) rendszeréhez.
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Évente mintegy 42,5 milliárd euró kerül a gazdálkodókhoz, amely az Unió kiadásainak majdnem felét teszi ki.
A KAP egy olyan támogatási rendszer, amely a
mezőgazdasági javak előállításában segíti a tagállamok gazdálkodóit. A KAP-reform tehát a jövőben
még nagyobb hangsúlyt fektet az agrárterületek
ökológiai állapotának javítására és ökoszisztéma
szolgáltatásainak megőrzésére, azon keresztül, hogy

a gazdálkodókat, mint a
biodiverzitás-védelem kulcsfontosságú
szereplőit arra ösztönzi, hogy földjeiken
fenntarthatóan, természetkímélő módon
állítsák elő termékeiket.
Az újszerű szabályozás a „zöldítés” gyakorlatát építi be a támogatás rendszerébe. Ezekre az intézkedésekre a közvetlen kifizetések
30%-át fordíthatják a tagállamok, teljesítésüket
pedig kötelezővé teszik a gazdálkodók számára.

A 2020-ig tartó tervezési időszakban
már egy új, hatékonyabb, zöldebb
reformcsomag alapján lehet igényelni a közösségi agrártámogatásokat.

A gyakorlatban a zöldítés
például így valósul meg:
A szántóföldeken a vetésforgó alkalmazása
az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult, a termesztett növények száma lecsökkent. A sokszínűbb,
diverzebb növénytermesztés érdekében a földterületek méretéhez kötik a termények minimális
számát.
A termőföldek ökológiai állapotának javítását
„ökológiai jelentőségű területek” létrehozása
célozza. Ennek értelmében a szántók legalább öt
százalékán az intenzív termeléstől megkímélt
táblaszegélyt, sövényt, mezsgyét, fával borított
területet, parlagot kell meghagyni. Ezek az
ökológiai területek élőhelyet adnak számos állat- és növényfajnak, hozzájárulnak a mezőgazdasági
termeléshez,
elengedhetetlenek
a
beporzó fajok védelméhez, valamint elősegítik a fenntartható termelés megvalósulását.
A KAP-reform hozzájárul az állandó legelők
fenntartásához is. Erre hazánkban rendkívül
nagy szükség van, hiszen a XXI. század első
évtizedében gyepterületeink drasztikusan megfogyatkoztak, és még jelenleg is tart ez az aggasztó
tendencia.

Külön program kerül kidolgozásra az ökológiai gazdálkodás támogatására, amely amellett, hogy egészséges élelmiszert biztosít,
jelentősen hozzájárul a mezőgazdasághoz kötődő
állat- és növényfajok megőrzéséhez, az egészséges talajélet fenntartásához.

Gazdálkodj
okosan!
A természet sorsa
gazdálkodóink kezében van

A magyar föld természeti értékekben való gazdagsága páratlan.
Magyarország parányi mérete ellenére Európában
egyedülálló biodiverzitással rendelkezik. Biodiverzitás alatt az élővilág sokféleségét értjük, amely a
vadon élő fajok számában, az általuk alkotott életközösségek változatosságában és az egyes fajok
génkészletének sokszínűségében nyilvánul meg.
Az a páratlan ritkaság, amely a Hortobágyot, Kiskunságot, Bükköt vagy éppen a Gemencet jellemzi,
minden magyar közös kincse. Kialakulásuk és fennmaradásuk őseink bölcsességének köszönhető,
akik helyén és helyesen kezelték környezetüket.
Az őshonos háziállat-fajtáink amellett, hogy kulturális
értékeink közzé tartoznak, szintén alapvető részesei
a Magyarország különleges élővilágát létrehozó és
fenntartó folyamatoknak. Emiatt őshonos háziállatainkat is kitüntetett figyelem övezi, a végleges eltűnéstől
való megóvásuk a természetvédelem fontos feladata.
2004 óta nem csupán nemzeti, hanem közösségi szinten is megvalósul a hazai természeti értékek védelme.

Az Európai Unió történetének legjelentősebb, legátfogóbb természetvédelmi
mozzanata a Natura 2000 ökológiai hálózat
létrehozása volt.

A hálózat a gazdálkodás és a természeti értékek
megóvásának kizárólagos egymásra utaltságát is
jelképezi. Ezt az összefüggést felismerve a mezőgazdasági szektorban is elkezdődtek az uniós törekvések
a hatékony, gyakorlatias természetvédelem irányába.
Az Európai Unió 2020-ig fogja teljesíteni legújabb,
biodiverzitást érintő stratégiáját, amelyben lefektette,
hogy véget vet a biológiai sokféleség csökkenésének
és javítja az élőhelyek ökológiai állapotát.

Az agrárpolitikai reform
hat kiemelt célkitűzése:
a természet megőrzése
és helyreállítása
az ökoszisztémák és szolgáltatásaik
fenntartása és helyreállítása
a mezőgazdaság és az erdészet
fenntarthatóságának biztosítása
a halászati erőforrások fenntartható
kiaknázásának biztosítása
az inváziós idegen fajok elleni
küzdelem
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos
globális válság kezelése

Mindezen célok megvalósulását, a természetért tenni
akaró gazdák támogatását, a KAP alapján készített

Vidékfejlesztési Program

tartalmazza. A statikus, a fenntartható szemléletet
figyelmen kívül hagyó, egységes területalapú
támogatás összegéhez kötött támogatás csökken.
Évi közel 30 milliárd forint uniós forrás
ösztönzi azonban a biodiverzitás védelmét,
öt különböző jogcímen:
• a tejágazat szerkezetátalakítása,
• az agrár-környezetgazdálkodás,
• az ökológiai gazdálkodás,
• az állattenyésztés versenyképességének javítása
• és a vízfelhasználás hatékonysága érdekében.

Naprakész és bővebb információ:
www.mtvsz.hu/kap

Kiadja: Magyar Természetvédők Szövetsége - Föld Barátai Magyarország
1091 Budapest, Üllői út 91/b - Szerző: Molnár Géza
www.mtvsz.hu - info@mtvsz.hu
A kiadvány újrahasznosított papírra készült.
Kiadványunk az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Főigazgatóságának
anyagi
támogatásával
készült.
A kiadvány tartalmáért a Magyar Természetvédők Szövetsége
felel, az semmilyen módon nem tükrözi a támogató álláspontját.
Borító fotó: E-misszió Egyesület, További fotók: (felső sor, balról jobbra): 1. Szőke Péter, 2. Emisszió
Egyesület, 3. Csalán Egyesület, 4. Sallai R. Benedek, 5. Molnár Antal, (alsó sor, balról jobbra):
6. 8. 11. Sallai R. Benedek, 7. Daróczi Csaba, 9. E-misszió Egyesület, 10. Sallai Zoltán

