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EU-támogatás: kevesebb várható 

 
„Csökkentés nélkül nem fog menni” – mondta az uniós költségvetési biztos, 
Günther Oettinger. Az Európai Unió következő költségvetési periódusában, 
azaz 2020 és ’27 közt kettős problémával kell szembenézni. Egyrészt a brexit 
miatt az EU kasszájából 14 milliárd euró fog hiányozni. Másrészt plusz 10 
milliárdos kiadást okoznak a következők: határvédelem, közös fegyveres erők, 
digitális kiadások és fejlesztési segélyek (unión kívüli térségeknek). A 
költségvetési biztos azt szeretné, ha a britek kilépése miatt kieső összegnek 
nagyjából a felét többletbefizetéssel pótolná a megmaradó 27 tagállam. A 
GAP csökkentését „elviselhető keretek” közé kell szorítani.  
 
A mezőgazdasági biztos, Phil Hogan arra számít, hogy megmaradnak a 
gazdáknak adott közvetlen kifizetések. Viszont a zöldítés mai formáján 
módosítani kell, mert az ellenőrzés bonyolult és túl sok energiát igényel, és 
lényegében értelmetlen is, ahogy arra az Európai Számvevőszék is rámutatott. 
Inkább a tagországoknak kéne kidolgozniuk olyan – a helyi viszonyokra 
szabott – környezetvédelmi programokat, amelyek kisebb adminisztrációt 
igényelnek a gazdáktól.  
 
Az elsők közt éppen a magyar kormány emelte föl a szavát az uniós 
agrárpolitika „visszanemzetiesítési” tervei ellen, és csatlakozott hozzá 
Franciaország meg Olaszország is. Phil Hogannak szerint ez arra mutat, hogy 
az EU-tagállamok néha ki szeretnének bújni a felelősségvállalás alól.  
 
Glifozát: 18 állam mellette 
 
Érdekesen alakult a Brüsszeli szavazás a glifozát gyomirtó szerről. Először 10 
éves időtartamról volt, szó, aztán 7-ről, végül 5 lett belőle. Ez utóbbira hosszas 
huzavona után a német agrárminiszter adta döntő beleegyezését. Szinte 
minden laborvizsgálat azt erősíti meg, hogy a glifozát nem rákkeltő. A WHO 
ezzel ellentétes kicsengésű tanulmányát („valószínűleg rákkeltő”) minden 
komoly vegyész ízekre szedte, akárcsak az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság (EFSA). Végül 18 tagállam állt ki a Monsanto-termék megtartása 
mellett. A glifozát alternatívái drágák, a talajt többször kéne megművelni, ami 
persze több üzemanyagot és munkaórát igényel. Viszont azt meg kell 
jegyezni, hogy az elmúlt évtizedben növényvédelem terén – ellentétben a 
humán gyógyszeriparral – lényegében semmi újítás nem született.  
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Új alapanyaggyár Magyarországon 

Szolnok közelében vadonatúj izocukorgyár nyílt, a Kall Ingredients, amely a 
teljes magyarországi kukoricatermés 5–7 százalékát (530 ezer tonnát) képes 
feldolgozni. Egy állami bank 100 millió eurós hitellel finanszírozta a 
létesítményt és 30 millió euró vissza nem térítendő állami támogatást adott rá. 
Az üzem indulása egybeesik az uniós cukorkvóta megszüntetésével. Ezzel a 
kormányzat megvalósítja azt az ígéretét, hogy a belföldi mezőgazdasági 
termelés egyre nagyobb részét fogják idehaza feldolgozni.  

Visonta Projekt Kft. Heves megyében 93 millió eurós beruházásban  
különböző típusú keményítőt, módosított keményítőt, alkoholt és 
takarmánytermékeket előállító gyárat épít. A kormány kiemelt beruházássá 
nyilvánította és 20 millió euróval (nagyjából 6,2 milliárd forinttal) támogatta a 
visontai projektet. Az üzemben 2018 végétől évente 250 ezer tonna Heves és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei búzát fognak feldolgozni. 
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