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Tervezet – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1305/2013/EU rendelet, a közös agrárpolitika
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU
rendelet, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek
alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU rendelet, a
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló
1308/2013/EU rendelet és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és
állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi
szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU rendelet módosításáról
(első olvasat)
– A jogalkotási aktus elfogadása
= Nyilatkozat

Hollandia nyilatkozata
Hollandia nagyra értékeli az elnökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kompromisszumos
megállapodás jöjjön létre a salátarendelet-javaslat mezőgazdaságra vonatkozó rendelkezéseiről.
Hollandia üdvözli különösen a horizontális rendelettel, a közvetlen kifizetésekről szóló rendelettel,
valamint a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló rendelettel kapcsolatban elért
eredményeket.
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Mindazonáltal Hollandia az aggályainak ad hangot a termény-, állat- és növénybiztosításra
alkalmazandó kárküszöb 30 %-ról 20 %-ra történt csökkentése miatt. Hollandia jelenleg 30 %-os
küszöbértéket alkalmazó, jól működő, mindenféle időjárási viszonyra kiterjedő biztosítási
rendszerrel rendelkezik. A kárküszöb csökkentésével növekedni fog a kifizetések összege és
gyakorisága, aminek következtében emelkedni fognak a biztosítási díjak, és nyomás alá fog kerülni
a mezőgazdasági termelőknek a mindenféle időjárási viszonyt fedező biztosítási rendszerben való
részvétele. Ezenkívül a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai értelmében a biztosítási
díjra alkalmazott támogatás a zöld mezőből a kereskedelemtorzítást jelző narancssárga mezőbe fog
áttolódni. A fent említett okok miatt Hollandia tartózkodni kíván az e javaslatról való szavazástól.
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