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Az Agenda 2000 egy közlemény, amelyet az 

Európai Bizottság 1997. július 16-án publikált, 

és tulajdonképpen javaslatokat tartalmaz az 

Európai Unió politikai reformjaira, bővítési 

folyamataira és a 2000-2006 közötti időszak 

pénzügyi kereteire vonatkozólag. 

A Bizottság olyan jogalkotási javaslatokat 

fogadott el, amelyek az Agenda 2000 

javaslataihoz, szakpolitikai tanácsaihoz jogi 

eszközöket biztosítanak. A Bizottság továbbá 

a 2000-2006 közötti időszakra pénzügyi 

javaslatokat fogadott el, illetve egy 

költségvetési fegyelemről szóló 

intézményközi megállapodásról szóló 

jelentést. 

Az elfogadott javaslatokat négy csoportra 

lehet osztani: mezőgazdasági rendeletek, 

strukturális és kohéziós alapokról szóló 

rendeletek, előcsatlakozási eszközök és a 

2000-2006 közötti időszakra vonatkozó 

pénzügyi stratégiai tervek (intézmények 

közötti megállapodás, hitel-garancia rendelet). 



 

 

 

A javaslatok közzétételéről, az Európai 

Bizottság egykori elnöke, Jacques Santer is 

kifejtette véleményét. A politikus úgy 

fogalmazott, hogy az Agenda 2000 egy 

elképzelés Európáról, amely 2000-re és az 

azt követő időszakra fog igazán kiteljesedni. 

Továbbá a javaslatcsomag jövőt adhat 

Európának, iránymutatást a bővítés 

lefolytatásáról, és a pénzügyi keret 

betartásáról. Jacques Santer az Európai 

Parlamenthez és a Miniszterek Tanácsához 

intézett szavaiban kifejtette, hogy a tervek 

megvalósításáért keményen kell dolgozni, 

hogy a csomag 1999-re eredményes legyen. 

 

 

 



Jacques Santer 

 

Az Agenda 2000 csomag javaslatai között 

szerepet kapott a piactámogatási árak 

redukálása, a gazdálkodóknak nyújtott 

közvetlen kifizetések növelése. 

 



 

Az utóbbi programpontot azért is tartották 

fontosnak, mert úgy vélték, hogy ezáltal az 

uniós mezőgazdasági versenyképesség javul 

a hazai és a világpiacon, illetve csökkenne a 

többlettermeléshez való visszatérés 

kockázata is. A támogatások egy jelentős 

része közvetlen kifizetés formájában lenne 

szétosztva a tagállamok között, hogy azok 

továbboszthassák a tagállamok polgárai 

között, ezáltal a tagállamok a saját 

prioritásukat fejleszthetnék. Az elért alacsony 

árak a fogyasztók érdekeit szolgálnák, és 

nagyobb árdifferenciát tenne lehetővé a 

piacon. Úgy gondolták, hogy a piacorientáltság 

mindinkább segítséget nyújtana a csatlakozni 

kívánó és az újonnan csatlakozott országok 

integrációjában. 

Az Agenda 2000 csomag megalapozta a 

CAP és az EMOGA döntéseit és rendeleteit is. 

 



Források 

https://ec.europa.eu/commission/presscorn

er/detail/en/IP_98_258 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkdsz1.freeweb.hu/eufogalom0

1.htm  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/ass

ets/euag/EA9878/eua.html 
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