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Összefoglaló: Az Európai Bizottság a Brexit és az Európai Unió előtt álló egyéb 
kihívások hatására jelentős változásokat javasolt a tagállamok számára a Közös 
Agrárpolitikával (KAP) kapcsolatban. A Bizottság javaslata szerint a szakpoliti-
kára jutó források 5%-kal csökkennének, emellett egyéb reformok bevezetését is 
tervezik. A tagállamokra jutó forrást tekintve Olaszország az elsők között van az 
EU-ban, így a lehetséges változások komoly hatással lennének az ország agrár- és 
vidékfejlesztési politikájára, az olasz vezetés tehát abban érdekelt, hogy a támo-
gatásokat ne csökkentsék. Olasz szempontból szintén lényeges a régiók helyzete. 
Egyfelől a tervezett módosításokkal megszűnne a lehetőség, hogy a régiók saját 
stratégiát alkossanak, és helyette egyetlen tagállami tervdokumentum készülne, 
amely komoly vitákat és feszültségeket generálhat a régiók között. Másfelől 
a források csökkenésével a kevésbé fejlett régiók még jobban leszakadnának a 
többitől, ami hozzájárulhat a gazdasági-társadalmi feszültségek növekedéséhez. 
Olaszország ezért a tárgyalások során nem támogatja a reform ezen elemeit.

Abstract: in response to Brexit and other challenges facing the European Union, the 
European Commission has proposed significant changes to the Member States re-
lated to the Common Agricultural Policy (CAP). The Commission plans to cut CAP 
spending by 5 % and to introduce other reforms. According to the amount of sources 
per Member States, Italy is among the top countries of the EU, thus the potential 
changes would have significant consequences on the country’s agricultural and rural 
development policy. Therefore, the Italian Government is interested in not reducing 
subsidies from CAP. The position of the regions is also important from the Italian 
point of view. On one hand, the planned modifications would eliminate the possibility 
for the regions to create their own strategies and instead a single national planning 
document would be prepared. This could generate serious debates and tensions be-
tween regions. On the other hand, with the decline of resources, the less developed 
regions would lag behind more, which could contribute to the increase of economic 
and social tensions. Therefore, Italy does not support these elements of the reforms 
during the negotiations.

BEVEZETÉS

Az elemzés célja, hogy feltárja az Európai Bizottság által tervezett, a Közös 
Agrárpolitikát (KAP) érintő változások lehetséges hatását az olasz szakpo-
litikára nézve. Választ kíván adni arra a kérdésre, hogy az olasz vezetésnek 

milyen kihívásokkal kell szembenéznie az agrárpolitika területén, kiemelve a régió-
kat érintő nehézségeket. Az elemzés továbbá következtetéseket von le arra vonat-
kozóan, hogy az európai uniós tárgyalások során Olaszország sajátos adottságai-
ból adódóan és a közvélemény hatására milyen álláspontot képvisel majd.
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Az elemzés során feldolgoztuk a témával kapcsolatban az olasz és a nemzetkö-
zi sajtóban megjelent híreket, ezenkívül támaszkodtunk az Európai Bizottság hon-
lapján a KAP-pal és az uniós költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató jellegű infor-
mációkra. Forrásul szolgáltak a KAP reformjáról 2018. november 30-án az Olasz 
Alkalmazott Agrárgazdaság-tudományi Egyesület (Association of Agricultural and 
Applied Economics  AIEAA), a Mezőgazdasági és Agrárgazdasági Kutatási Tanács 
(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria  CREA) és 
az Agriregionieuropa, a Marche Tudományegyetem online tudományos szak-
lapja által közösen megrendezett szakmai esemény interneten elérhető anya-
gai. Az eseményen részt vett a szervezők mellett a Pisai Tudományegyetem és a 
viterbói Tuscia Tudományegyetem egy-egy professzora, a három legnagyobb ag-
rár-érdekvédelmi szervezet (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana 
Agricoltori) képviselője, az olasz régiók koordinátori szerepét betöltő Puglia 
régió mezőgazdasági főigazgatója, az uniós programokat értékelő Lattanzio 
KIBS cég képviselője, valamint az Agrárpolitikai, Élelmiszeripari, Erdészeti és 
Turisztikai Minisztérium főosztályvezetője.

A statisztikai elemzés során, a Bizottság honlapja mellett, elsősorban az olasz 
Nemzeti Statisztikai Intézet (Istituto nazionale di statistica  Istat) és az Európai 
Vidékfejlesztésért Hálózat (European Network for Rural Development) adatbá-
zisára támaszkodtunk. A feldolgozás eredményeit grafikonokon és kartogramo-
kon szemléltettük.

AZ OLASZ AGRÁRPOLITIKA

Olaszország gazdaságában, történelmében és kultúrájában kiemelke-
dő szerepet tölt be a mezőgazdaság és az élelmiszer-előállítás, valamint 
az élelmezés és a gasztronómia. Az olasz borok, az olívaolaj, a sonka és 

sajtfélék nagy választéka vagy a déligyümölcsök világszerte ismertek. Hasonló-
an híres az agrártermékek és élelmiszerek promócióját szolgáló „Made in Italy” 
kezdeményezés (részletek a Külügyi Szemle „Magyarország versenytárselem-
zése: ország- és vállalati branding” különszámában találhatóak) vagy az olasz 
gazdaszervezetek mozgalma. Az olasz agrárium rendkívüli változatosságát jelzi, 
hogy az Európai Unió rendszerében oltalom alatt álló termékek (Oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés – OEM, Oltalom alatt álló földrajzi jelzés – OFJ) száma Olasz-
országban a legmagasabb.

Az országban hagyományosan erős a kistermelők jelenléte az ágazatban, 
amely a jó minőségű áruknak, a termelők közötti együttműködésnek és a hatéko-
nyan működő gazdapiaci hálózatoknak köszönhető. A közvetlenül piacra termelő 
gazdákat tömörítő együttműködéseket tekintve Olaszország rendelkezik a legna-
gyobb termelői piaci hálózattal a világon. További sajátosság, hogy az Appennini-
félszigeten a nők is magasabb arányban vannak jelen az agráriumban az EU 
átlagához képest.

http://kki.hu/assets/upload/KSZ_Kelenszem_2018.pdf
http://kki.hu/assets/upload/KSZ_Kelenszem_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-it_en.pdf
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/in-italy-the-worlds-largest-network-of-farmers-market/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/01/18/eurostat-in-italia-lagricoltura-piu-rosa-della-ue_873a4574-39b3-47bc-ac76-a2bc8be56c18.html
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A szektorban elért sikerek mellett azonban számos kihívással is szembe 
kell néznie az olasz szakpolitikának. Az országban a vidékfejlesztés is hosszú 
múltra tekint vissza. A második világháború után egyfelől a déli, elmaradottabb 
régiók felzárkóztatását a mezőgazdaság fejlesztésében látták, másfelől a 
városokba történő elvándorlás és az elöregedés egyre komolyabb problémát 
jelentett a vidéki térségek számára. Az olasz vidékfejlesztési politikát később 
felváltotta a KAP, a problémák azonban, még ha kissé más formában is, napja-
inkban is jelen vannak. Olaszország Európában azon államok csoportjába tar-
tozik, ahol a legmagasabb a földműveléssel felhagyás valószínűsége. Emellett, 
különösen az ország déli részén, olyan újabb kihívásokkal is kénytelen szembe-
nézni, mint a klímaváltozás káros következményei vagy a vízhiány. Mindezek-
ből egyértelműen látható, hogy Olaszország számára kiemelt jelentőségű a 
KAP jövőbeni alakulása.

A 2020 UTÁNI KAP, A TERVEZETT REFORMOK

A z Európai Bizottság 2018. május 2-án mutatta be a 2014–2020-as prog-
ramidőszakra vonatkozó javaslatát. A Bizottság elképzelései szerint 
több jelentős változás történne a KAP-on belül. A legfontosabb, hogy 

5%-kal csökkentenék a szakpolitikára jutó pénzösszegek mértékét, aminek 
oka több tényezőre vezethető vissza. Az egyik ilyen kihívás a Brexit. A brit ki-
lépéssel az EU egyik fontos nettó befizető tagállama hagyja el a közösséget, 
aminek érezhető hatása lesz a költségvetésre nézve is. Ezen túl befolyásolják 
a KAP alakulását az EU-t érintő egyéb kihívások is, mint a migrációs válság, 
a biztonság kérdése vagy a gazdasági problémák. Mindezeken kívül pedig 
előtérbe kerülhetnek más szakpolitikák prioritásai is, mint például a kutatás-
fejlesztés vagy az EU külkapcsolatainak erősítése.

A KAP-on belül is várhatók változások. A Bizottság javaslata alapján a tag-
államok több rugalmasságot kapnak a stratégia megalkotásában. A Bizottság 
„egyszerűsíteni” kívánja a tervezést is, azzal, hogy a tagállamok csak egy-
egy nemzeti stratégiát készítenének, amely tartalmazná a KAP tagállamra 
vonatkozó mindkét pillérének, a közvetlen kifizetéseknek és a vidékfejlesz-
tésnek a tervét. Felmerült az első pillér (közvetlen kifizetések) esetében a 
társfinanszírozás vagy tagállami önrész bevezetése is, amely a második pil-
lérnél eddig is létezett. Ezeken kívül a Bizottság erősíteni szeretné az inno-
vációt és a technológiai fejlesztéseket a mezőgazdaságban, a környezet- és 
klímapolitikát, valamint nagyobb figyelmet kíván fordítani a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági fejlesztésére is. Az úgynevezett külső konvergencia be-
vezetése az első pilléres támogatások terén a tagállamok közötti különbsé-
gek csökkentését, illetve fokozatos megszüntetését célozza.

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/how-can-the-cap-combat-rural-poverty-and-land-abandonment/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-it_en.pdf
http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/event/lagricoltura-italiana-e-il-nuovo-modello-di-sostegno-della-pac-post-2020%23allegati-tab
http://www.iai.it/sites/default/files/iai1809.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/event/lagricoltura-italiana-e-il-nuovo-modello-di-sostegno-della-pac-post-2020%23allegati-tab
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/european-commission-under-fire-after-new-cap-proposals-release/1243599/
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/event/lagricoltura-italiana-e-il-nuovo-modello-di-sostegno-della-pac-post-2020%23allegati-tab
https://www.iai.it/sites/default/files/iai1809.pdf
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OLASZORSZÁG ÉS A KAP

Olaszország, mint az európai integráció egyik alapító állama, a KAP indulá-
sától kezdve folyamatosan részesül a szakpolitika támogatásaiból, aminek 
során jelentős eredményeket ért el. 

A legutóbb lezárt (2007–2013) programozási időszak során az országban 16 500 
fiatal gazda nyert támogatást, százezer fő vett részt az EU-s támogatásokból 
finanszírozott képzéseken, emellett pedig jelentős mértékben modernizálták a 
gazdaságokat és fejlesztették az agrárturizmust. A jelenlegi programozási időszakban 
Olaszország számára 37,5 milliárd euró támogatást különítettek el, amelyből több mint 
27 milliárd euró közvetlen kifizetés, 10,4 milliárd euró pedig vidékfejlesztési célú forrás.

Olaszország 2014 és 2017 között mintegy 20 milliárd euróban részesült a KAP 
támogatásaiból (1. ábra), ezzel Franciaország, Spanyolország és Németország 
után a negyedik legnagyobb haszonélvezője a szakpolitikának a tagállamokra 
jutó források szerint. Megjegyzendő, hogy ha a forrást a tagállamok területére ve-
títjük, akkor Olaszország csak a nyolcadik, ha pedig a tagállamok népességéhez 
viszonyítjuk, akkor Olaszország csak a huszonegyedik az EU-n belül. E két mutató 
alapján Olaszország nem tartozik az elsők közé az integráción belül, mindenesetre 
úgy gondoljuk, hogy a forrás mennyiségének kiesése önmagában is komoly ha-
tással lehet az ország szakpolitikájára nézve.

1. ábra
A KAP támogatásai 2014 és 2017

 között tagállamonként (millió euró)1 

Saját szerkesztés

1 A diagram az Európai Garanciaalapból származó piaci alapú kiadásokat és közvetlen támogatásokat, valamint az 
Európai Vidékfejlesztési Alapból származó vidékfejlesztési támogatásokat tartalmazza.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-it_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm
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A 2020 UTÁNI KAP KIHÍVÁSAI 
OLASZORSZÁG SZÁMÁRA

A Bizottság által előirányzott változások több területen is nehézségek elé ál-
lítják az olasz szakpolitikát. A tervezett költségvetési csökkentés akár ked-
vezően is érinthetné az országot, hiszen Olaszország nettó befizető, azaz 

több forrással járul hozzá az EU közös költségvetéséhez, mint amennyivel abból 
részesül. A 2014 és 2017 közötti időszakban Olaszország mérlege az EU-s költ-
ségvetésben több mint mínusz 14 milliárd euró volt, mely értékkel Németország 
az Egyesült Királyság és Franciaország után a negyedik legnagyobb nettó befi-
zető tagállam (2. ábra). Ugyanakkor, ahogy az 1. ábra mutatja, Olaszország az 
egyik legnagyobb haszonélvezője a KAP-nak, így a támogatások csökkentése 
nem feltétlenül lenne előnyös számára. Sőt az olasz szakmai körök rámutattak, 
hogy a tervezett 5%-os csökkenés 2018-as változatlan árakon számítva elérheti 
a 15-16%-ot is. A két pillér sem egyenlő mértékben csökkenne, az 5%-os változás 
a közvetlen kifizetések 4%-os és a vidékfejlesztésre szánt források 10%-os csök-
kenését jelentené.

2. ábra
A tagállamok egyenlege az EU közös költségvetésében 

2014 és 2017 között (millió euró)

Saját szerkesztés

A támogatási források visszaesésével csökkenhet az esélye annak, hogy hasonló 
mértékű pozitív eredményeket érjenek el, mint a korábbi programozási időszakok-
ban, illetve a szakpolitika számára nehezebbé válhat az említett kihívások kezelése. 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/event/lagricoltura-italiana-e-il-nuovo-modello-di-sostegno-della-pac-post-2020%23allegati-tab
http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm
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A 2018. november 30-án megrendezett szemináriumon a Confagricoltura képvise-
lője megjegyezte, hogy megoszlanak a vélemények a támogatások mérséklését il-
letően. Nem értett egyet az első pillér meggyengítésével, mert szerinte, ha a gaz-
dákat nem ösztönzik, az a többi célkitűzés eredményét veszélyezteti. A Coldiretti 
képviselője ugyancsak elfogadhatatlannak tartotta a források csökkentését.

A szakértők szerint problémát okozhatnak a további tervezett változások is. A szemi-
náriumon a résztvevők mind üdvözölték a környezetvédelem és klímapolitika KAP-
on belüli erősödését. A CREA kutatója azonban hozzátette, hogy a támogatások 
„zöldítése”, a kifizetések során a környezetvédelmi és klímapolitikai tényezők 
meghatározása és azok mérése nehézséget okozhat. Szintén pozitív érvelés hang-
zott el az innováció támogatása és a helyi sajátosságok figyelembevétele mellett. A tag-
országok nagyobb rugalmasságának megítélése már nem volt olyan egyértelmű. 
Egyfelől pozitív a nagyobb mozgástér, másfelől viszont többek szerint a megnöveke-
dett szubszidiaritás nem jár megfelelő feladatmegosztással az EU és a tagországok 
között, ami pedig problémákat okozhat az elszámoltathatóság kérdésében.

A Pisai Tudományegyetem és a viterbói Tuscia Tudományegyetem profesz-
szorai, illetve a Confederazione Italiana Agricoltori képviselője a reform olasz-
országi megvalósítását illetően fogalmazott meg kétségeket, elsősorban a köz-
igazgatás, az új governance kialakítására vonatkozóan. Ezeket alátámasztják az 
Agriregionieuropa által a KAP jövőjéről készített lakossági közvélemény-kutatás 
eredményei is, amelyek azt mutatják, hogy az ország vezetése nem áll készen a 
szakpolitikai reformokhoz való alkalmazkodásra. Olaszország számára a külső 
konvergencia is egyértelműen kedvezőtlen, mivel az olasz közvetlen támogatá-
sok szintje az átlag feletti. Egyes elemzések szerint a közösségi szintű átlagos 
támogatási szint inkább az extenzív gazdálkodásnak kedvez, szemben az Olasz-
országban inkább jellemző diverzifikált, intenzívebb gazdálkodási formákkal.

Az esemény résztvevői teljes egyetértésben utasították el, hogy a Bizottság 
tervei szerint a következő időszakra a tagállamok csak egy-egy nemzeti stra-
tégiával fednék le a szakpolitikát érintő terveiket. Problémásnak tartják, hogy a 
Bizottság által meghatározott célkitűzéseket a tagállamok koordinálják a régiók 
számára, és a régiók nem lesznek közvetlen kapcsolatban a Bizottsággal. A régiók 
képviselője szerint a reformtervezet szinte csak az EU számára jelent egyszerű-
sítést, a régiók számára nem, az ütemtervvel sem értenek egyet, mert szerintük 
képtelenség nemzeti szintű megegyezést elérni ilyen rövid időn belül. Többen meg-
jegyezték, hogy az eddig követett gyakorlat következtében nemzeti szinten a szak-
politika humánerőforrás-ellátottsága is gyengébb, mint regionális szinten.

A jelenlegi programozási időszakban olasz részről 21 regionális stratégiát, 
illetve két nemzeti szintű dokumentumot, a Nemzeti Vidéki Hálózat Programot, 
illetve a víz és biodiverzitás kockázatairól és menedzseléséről szóló programot 
készítettek. Az eltérő adottságokkal és jelentős különbségekkel rendelkező régiók 
érdekeinek egy stratégiába „sűrítése” komoly vitákat és feszültségeket generálhat.

A 2014–2020-as regionális vidékfejlesztési stratégiák támogatási adatai alap-
ján jelentős eltérések figyelhetők meg az egyes olasz régiók között. Megállapítha-
tó, hogy elsősorban a déli régiók, Campania, Puglia, Szicília, Calabria és Szardínia 

http://www.iai.it/sites/default/files/iai1809.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/event/lagricoltura-italiana-e-il-nuovo-modello-di-sostegno-della-pac-post-2020%23allegati-tab
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/event/lagricoltura-italiana-e-il-nuovo-modello-di-sostegno-della-pac-post-2020
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it_en
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részesülnek a legmagasabb összegekben. Mellettük az átlagosnál jelentősebb 
vidékfejlesztési támogatás érkezik négy északi régióba, Piemontba, Lombardiába, 
Emilia-Romagnába és Venetóba (3. ábra).

3. ábra
A 2014–2020-as időszakra tervezett vidékfejlesztési 

támogatások a regionális vidékfejlesztési stratégiák adatai alapján2

Saját szerkesztés

2 Trentino-Alto Adige értékei a két autonóm terület, Trento és Dél-Tirol vidékfejlesztési stratégiái által tartalmazott ada-
tok összevonásából származik.

https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/rdp-summaries_en
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A bejegyzett agrárgazdaságok száma a déli régiókban a legmagasabb. Ennek részben tör-
ténelmi okai vannak, összefüggésben az agrárszektor helyi gazdaságban betöltött jelen-
tős szerepével, alternatív foglalkoztatási lehetőségek korlátozottságával. Emellett szakmai 
szempontok (olíva, zöldség-gyümölcs, szőlő és bortermelés stb. a jelentősebb ágazatok) 
is lehetővé tették és indokolták kisgazdaságok fennmaradását és fejlődését (4. ábra).

4. ábra
Az egyes régiókban nyilvántartott agrárgazdálkodások száma

 2015-ben, a regionális vidékfejlesztési stratégiák adatai alapján3

Saját szerkesztés

3 Trentino-Alto Adige értékei a két autonóm terület, Trento és Dél-Tirol vidékfejlesztési stratégiái által tartalmazott ada-
tok összevonásából származik

https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/rdp-summaries_en
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Ha megnézzük az egyes régiók fejlettségi szintjét, az egy főre eső GDP alapján jelen-
tős hátrányban vannak az ország déli területei (5. ábra). Az eleve jelentős észak–dél 
ellentétet tovább erősítheti a KAP-ból befolyó támogatások csökkenése. Mivel ezek a 
támogatások az agrárgazdaságot is érintik, amelynek szerepe eleve jelentősebb a déli 
területeken, a források csökkenése hatványozottan hozzájárulhat a belső gazdasági és 
társadalmi feszültségek növekedéséhez, valamint a déli régiók további leszakadásához.

5. ábra
Az egy főre jutó GDP aktuális értéken számolva 

az olasz régiókban, 2017-ben

Saját szerkesztés

https://www.istat.it/
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AZ OLASZ KÖZVÉLEMÉNY A REFORMMAL 
KAPCSOLATBAN

A KAP 2020 utánra tervezett változásaival kapcsolatos olasz közvéle-
ményről a már említett Agriregionieuropa által készített felmérés ad 
számunkra átfogó képet. A válaszadók szerint azzal, hogy a Bizottság 

nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamoknak a tervezés területén, elmoz-
dulás történik a szakpolitika tagállami szintre helyezése felé. A Bizottság ja-
vaslatát összességében azonban a többség pozitívan ítélte meg. A megkér-
dezettek szerint a közvetlen kifizetések hatással vannak a földárakra és a 
bérleti díjakra, így a fiatal gazdálkodók nehezebben jutnak földhöz. Ennek ellené-
re a lakosság véleménye pozitív az első pilléres támogatásokkal kapcsolatban. 
A környezetvédelem és klímapolitika kiemelését egyértelműen fontosnak tart-
ják, hiszen a statisztikák szerint e téren a zöldítés ellenére a helyzet tovább 
romlott (biodiverzitás csökkenése, talajok degradációja stb.). A kitűzött célok 
eléréséhez hasznosnak látják a mezőgazdasági innováció erősítését.

Az olasz közvélemény negatívan ítéli meg, hogy a KAP-on belül a csökkenté-
sek nagyobb arányban érintenék a vidékfejlesztési támogatásokat. Sőt, a több-
ség inkább forrásokat helyezne át az első pillérből a másodikba. A válaszadók 
ellenzik, hogy az EU a KAP-tól forrásokat vonjon el, és azokat más területeken 
használja fel. Ennek érdekében pedig támogatnák akár a magasabb összegű 
tagállami hozzájárulást is az EU közös költségvetéséhez, illetve a válaszadók 
egy része nem zárkózna el az első pillér esetében a tagállami önrész beve-
zetésétől sem. Ugyanakkor nehezíti a KAP szélesebb körű lakossági támo-
gatottságát az a tény, hogy az első pilléres úgynevezett jövedelemkiegészítő 
támogatások nagyobb része a legtehetősebb gazdálkodókhoz (oligarchákhoz) 
kerül (Olaszországban, de egész Európában), akiknek jövedelem-kiegészítésre 
nincs szükségük.

KÖVETKEZTETÉSEK

A z olasz vezetés komoly nehézségekkel nézhet szembe, ha a KAP-pal 
kapcsolatos változások a Bizottság javaslatai szerint valósulnak meg. 
A források csökkenése nemcsak az olasz gazdaság számára jelentene 

veszteséget, de növelné a regionális különbségekből eredő gazdasági-társa-
dalmi feszültségek növekedésének kockázatát is. Mindezt alátámasztja az 
olasz társadalom véleménye is. A KAP jövőjéről szóló tárgyalások során ezért 
Olaszország, annak ellenére, hogy nettó befizető tagállam, a KAP-ra szánt kö-
zösségi források csökkentése ellen foglal állást. Emellett Olaszország ellenzi, 
hogy a több regionális stratégia helyett a jövőben egyetlen tagállami tervdoku-
mentumban határozzák meg, hogy miként kívánják felhasználni a támogatási 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/event/lagricoltura-italiana-e-il-nuovo-modello-di-sostegno-della-pac-post-2020%23allegati-tab
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forrásokat. Ezzel kapcsolatban az olasz kormány már jelezte, hogy keresik az 
együttműködési lehetőségeket a hasonló alkotmányos berendezkedésű, ha-
sonlóan erős regionális struktúrájú európai tagállamokkal, hogy közösen lép-
jenek fel a tárgyalások során. Potenciális szövetségesként említhetők ezen 
a téren a KAP-ból jelentős forrásokban részesülő tagállamok, mint Francia-
ország, Spanyolország, Németország. Tekintettel arra, hogy a magyar és az 
olasz álláspont a KAP vonatkozásában sok tekintetben hasonló, a kétoldalú 
szakmai és politikai szintű egyeztetések mindkét ország számára hasznosak 
lehetnek.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13529

