
Elnökválasztási kampánnyal kapcsolatos sajtótájékoztató az FNSEA-ban 
 
A közelgő francia köztársasági elnökválasztás közeledtével február 7-én sajtótájékoztatóra 
kerül sor a legnagyobb francia mezőgazdasági szakszervezeti szövetség, az FNSEA 
székházában Xavier Beulin FNSEA-elnök, Christiane Lamert első elnökhelyettes és 
Dominique Barrau főtitkár, valamint Guy Vasseur országos agrárkamarai elnök és Jean-
Michel Scaeffer, a fiatal gazdák országos szövetsége (JA) elnöke részvételével. Az 
eseményen bemutatták azt a kiadványt is, amit a szakszervezet az elnökválasztás apropóján 
adott ki, és amiben szót kap a francia mezőgazdasági szakmai és érdekképviseleti szervezetek 
számos vezetője is.  
 
Xavier Beulin szerint a francia mezőgazdaságnak továbbra is a gazdaság egyik kiválósági 
központjának kell lennie, ami az elnökválasztáson induló jelöltek számára is ambíciókat kell, 
hogy jelentsen. Különösen annak fényében, hogy a tavalyi francia G20-elnökség a 
mezőgazdaságot a munkaprogram egyik alapelemévé tette, az ennek során elhatározottak 
megvalósítása, az ott megfogalmazott kihívásokra adandó válasz megfogalmazása a majdani 
francia elnöktől és a kormánytól is függeni fog. A G20 egyik legfontosabb tanulsága szerinte 
az, hogy elébe kell menni a világ élelmezési kihívásainak, ennek egyik lehetséges, de messze 
nem elegendő eszköze a fölálló piaci információs rendszer, a raktárkészletek megismerése – 
mindez elsősorban a gabonatermesztésben nagyon fontos, amiben Franciaország is 
meghatározó szereplő. Nem lehet megkerülni a pénzpiaci tranzakciók jelentette kihívásokat 
sem – ezeket ellenőrizni, lehetőség szerint szabályozni kell azért, hogy ne legyenek zavaró 
hatással a terménypiacra.  
 
A KAP-nak a jelöltek és a majdani elnök, valamint az új kormány és parlament számára is 
kihívást kell jelentenie, ahogy nem lehet megkerülni az EU gazdasági és pénzügyi helyzetét 
sem. A KAP ezeken belül képez külön fejezetet, bárki is legyen az új köztársasági elnök, 
mondta Xavier Beulin, annak figyelemmel kell lennie az új KAP tartalmára, különösen pedig 
a zöldítéssel kapcsolatos elképzelésekre. Nonszensznek tartja a földek 7%-ának a termelésből 
történő kivonását akkor, amikor olyan globális élelmezési kihívásokkal állunk szemben, ami 
csak a mezőgazdasági termelés 70%-os növelésével kezelhető. Ez az uniós mezőgazdaságra is 
feladatokat ró, a termőterület csökkentése ezért nem fogadható el, még a környezetvédelemre 
hivatkozva sem. A piacot és a versenyképességet érintve az FNSEA elnöke fontosnak nevezte 
az uniós és nemzeti szabályozó rendszerek közelítését a munka-erőpiaci, pénzügyi és egyéb 
kérdésekben.  
Az uniós támogatások konvergenciája is napi szinten jelen lévő kérdés, de ahogy korábba a 
szakminiszter, Bruno Le Maire is fogalmazott, ezt csak fokozatosan, 2020-ra tudják 
megvalósítani, ezzel együtt is nagyon komoly feszültségekre számítanak ágazatok és régiók 
között, elsősorban országon belül! Xavier Beulin szerint a második pillérből származó 
támogatások részleges regionalizálásával valamilyen szinten együtt tudnak érteni, de ez nem 
jelentheti országon belül „22 kis KAP” megalkotását, a legfontosabb a régiók közötti 
koherencia megteremtése. A versenyképességről elmondta, ehhez az egyes normák betartása 
és betartatása, a kutatás-fejlesztés eredményeinek alkalmazása, a környezetvédelem, a 
termelési potenciál egyaránt hozzátartozik, de van egy számos akadály ami ennek 
kihasználását megakadályozza, ezen kell változtatni a választások után hivatalba lépőknek. A 
legfontosabb versenytársak mindenekelőtt az európai országok, ezért fontos uniós szinten a 
szociális harmonizáció, az egységes szabályrendszer, normarendszer alkalmazása. A 
környezetvédelem a 2014-2020-as KAP első tervezeteinek megjelenése után kimondottan 
élénk vitákat gerjeszt. A francia gazdák nem büntető és dogmatikus, hanem elsősorban 
racionális, a tudományos eredményeken alapuló környezetvédelmet akarnak, ami 
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összeegyeztethető a mezőgazdasági vállalkozások sajátosságaival. Véleményük szerint 
elsősorban helyi szinten kell az ökológiai kérdéseket kezelni, a problémákat megoldani egy 
általános vezérlő elv mentén haladva.  
 
A kampány során el kell kerülni a francia mezőgazdaság stigmatizálását – a francia 
mezőgazdaság nagyon sokszínű és a fogyasztói elvárások is legalább ennyire sokfélék – ezen 
a téren kell megőrizni a versenyképességet és megőrizni az ágazat szociális és gazdasági 
szerepét. Marine Le Pen (Front National) azon kijelentésére, miszerint nincs szükség KAP-ra 
és a francia mezőgazdaságot renacionalizálni kellene, Xavier Beulin megjegyezte, a KAP 
nélkül a francia mezőgazdaság ma nem létezne vagy nem lenne az, ami napjainkban – azzal 
együtt, hogy van számos olyan szabályozás, ami nem jó. Véleménye szerint és ha a gazdaság 
más területein is lenne olyan közös politika, mint a mezőgazdasági, ma az EU sokkal 
könnyebb helyzetben lenne, és nem lennének pl. olyan súlyos pénzpiaci problémái, mint 
amilyenek vannak. Személy szerint sajnálatosnak tartja, hogy nincs közös pénzpiaci politika, 
mivel ennek hiánya nagyban hozzájárult a mostani nehéz gazdasági helyzethez. 
Meggyőződése, hogy az uniós piacon nem lehet belső, francia („franco-français”) 
szabályokkal nyerni, csak uniós szinten érvényesülő azonos szabályokkal. Ezzel együtt pedig 
nem szabad hagyni, hogy a francia mezőgazdaság munkahelyteremtő kapacitása csökkenjen, 
mivel az az egész gazdaságra kihat. Franciaországban el kell végre ismerni – mondta-, hogy a 
belső fogyasztás önmagában nem elég a gazdaság megtartására, termelésre is szükség van, de 
ennek meg kell teremteni a föltételrednszerét és versenyképesebbé kell tenni a gazdaságot. 
 
Föltette a kérdést, hogyan lehet úgy 13 országgal egy közös eurózónát kialakítani anélkül, 
hogy abban minimális közös gazdasági, szociális szabályokat érvényesítenének? Megítélése 
szerint hatékonyan semmiképpen, mert a jelenlegi állapot is mutatja, ennek hiányában olyan 
divergenciák tapasztalhatók, amik az egész eurózóna stabilitását megingatják. Véleménye 
szerint szüksége lenne az EU-nak egy hatékonyabb anyagi háttérre – pl. a pénzügyi 
tranzakciók megadóztatásával beszedhető pénzekkel – ami eredményesebbé tenné az egész 
uniós rendszer működését. Senki nem akarja, de ha megkezdődne a KAP leépítése/leépülése, 
az szerinte az egész uniós rendszer eróziójának kezdetét jelentené.  
 
A Szocialista Párt és a Zöldek választási együttműködése kapcsán megjegyezte, velük és 
általában a többi párttal a környezetvédelmet meg kell tárgyalni, de úgy gondolja, hogy 
közülük sokaknak nincs pontos képük arról, mit is jelent ez a téma, sokszor nagyon komoly 
eltérést tapasztal az ismereteik és a valós helyzet között (décalage avec les réalités). 
Leszögezte, ezen a területen szektoriális, tudományos eredményeken alapuló megközelítésre 
van szükség, általánosan nem lehet egy-egy elvet érvényesíteni, mert az kontraproduktív 
lehet. 
 
Az uniós élelmiszersegély-program esetéről azt mondta, a KAP elvileg 500 millió uniós 
polgár élelmezését hivatott biztosítani, „ebből 450 millióval nincs is semmi gond” – de 
morálisan megengedhetetlennek tartja, hogy ne legyen egy olyan uniós program, ami a 
legelesettebbek számára is esélyt ad az élelmiszerhez jutásra. Ennek csupán néhány száz 
millió eurós költségvetési vonzata van, ami nem lehet akadálya a program működtetésének, 
mivel nem olyan jelentős, hogy azt uniós szinten ne lehessen biztosítani. Ha az USÁ-ban meg 
lehetett oldani, hogy a segélyezettek részben közvetlenül élelmiszert kapjanak vagy 
vásárolhassanak, ez az EU-ban sem lehet megoldhatatlan (emiatt ki is fütyülték Grenoble-ban 
a Libération-fórumon január 29-én). Xavier Beulin megjegyezte, a március 29-i FNSEA-
kongresszusra (Montpellier) minden, a köztársasági elnök-választáson induló jelöltet 
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meghívtak, hogy kifejthessék a francia mezőgazdasággal kapcsolatos elképzeléseiket, 
nézeteiket. 
 
Guy Vasseur, a Francia Agrárkamara elnöke hozzászólásában elmondta, a környezetvédelmi 
és gazdasági versenyképesség egyaránt elengedhetetlen a gazdaságok számára, de csak akkor 
teljesülhet a kettő egyszerre, ha van mögötte uniós szintű norma-harmonizáció is, az uniós 
szabályokat pedig nem akarják Franciaországban az elvárhatónál jóval szigorúbban 
alkalmazni. Nagyon fontos lenne a stabilitás is – de ha minden két-három évben újabb és 
újabb reformok vannak, az nem teszi lehetővé a hosszabb távú beruházások tervezését. Az 
egyszerűsítés hosszú évek óta visszatérő kérdés, de eddig csak ígéret az adminisztrációs 
terhek csökkentése, ahogy az elsősorban a környezetvédelem terén tapasztalható büntető 
jellegű adminisztráció megszüntetése is. Világos, egyszerű, érthető politikára van szükség, 
mondta Guy Vasseur, amit elvárnak a majdani új köztársasági elnöktől is.  
Határozott véleménye, hogy a kutatásra nagyon nagy szükség van, ugyanakkor a nemzeti 
mezőgazdasági kutatással (INRA) szembeni állami elvárások nem eléggé világosak, ezek 
pontosítására van szükség a kutatást kísérő kutatási beruházások magvalósításával együtt 
annak érdekében, hogy a 20-30 éves idősíkon nagyon fontos globális kihívásoknak (pl. 
klímaváltozás) meg lehessen felelni. A gazdatársadalomban végbemenő generációváltás 
sikere az ország elemi érdeke, de sajnálatos módon a fiatal gazdálkodók pályakezdésének 
támogatása terén hatalmas szakadék van a realitások és a politikai nyilatkozatok között. 
 
A fiatal gazdálkodók elnöke, Jean-Michel Schaeffer szerint a szakma részéről megvan az 
elkötelezettség és felelősség, ezt várják a politikai szereplőktől is. Véleménye szerint az 
élelmezési problémák megoldása és a birtokpolitika egymással szorosan összefüggő kérdések, 
a jelölteknek ezt a kettőt kellene minél inkább előtérbe helyezni. Az új köztársasági elnöktől 
azt várják, hogy hivatalba lépének legelején elején indítson egy valós nemzeti mezőgazdasági 
stratégiát annak érdekében, hogy nemzeti és nemzetközi szinten is a francia mezőgazdaság 
pozíciói javulhassanak. A környezetvédelem a fiatalok körében is „sláger” – a február végi 
nemzetközi mezőgazdasági kiállítás, a SIA alatt kiadnak egy képregényt is annak 
illusztrálására, mit tesz a francia gazdatársadalom ezen a téren, ezzel is azokat a tévhiteket 
szeretnék oszlatni, amik a mezőgazdasági termelés felelőtlen környezetszennyező képét 
hirdetik. A vásár alatt egyébként az FNSEA és a JA részéről egyaránt a munkahelyteremtést 
és a szakképzést akarják előtérbe helyezni, a tematikus programok egy részét is ennek 
szellemében szervezik.  
 
A fiatalok szerint a francia mezőgazdaság jövőjét veszélyeztető legnagyobb probléma a 
mezőgazdaságilag művelhető területek szakadatlan fogyása: a statisztikák szerint 7-10 évente 
egy francia megyényi termőföldet vonnak ki művelésből, sok esetben be is építve azt. Hetente 
200 gazdaság szűnik meg, a területe jobb esetben a szomszédos gazdaságok növekedést 
szolgálja, rosszabb esetben beépítik. Miközben a francia mezőgazdasági termelés a 
legjelentősebb az uniós tagországok között, az elhízottak száma pedig a 8 millióhoz közelít, 
3,2 millió lakosnak esetenként vagy rendszeresen élelmiszer-segélyre van szüksége. A helyzet 
megváltoztatására és az EP-képviselők figyelmének fölhívására jött létre az „Alimentons 
l’Europe” mozgalom, amit a közelgő elnökválasztás kapcsán „aktualizáltak”, a részletek a 
www.alimentons2012.fr honlapon érhetők el. 
 
Christiane Lambert alelnök a környezetvédelem és a GMO-k kapcsán jegyezte meg, hogy az 
FNSEA kivonult a GMO-k engedélyezésével kapcsolatos tevékenységet végző 
biotechnológiai főtanács (Haut Conseil de Biotechnologie) munkájából, mert a szavak és a 
tettek messze nem voltak egymással összhangban, így nem látták tovább értelmét a 
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részvételnek. Xavier Beulin ehhez hozzátette, elengedhetetlen a K+F fönntartása, nagyon 
fontos a kutatás, az innováció és ezek eredményeinek gyakorlati alkalmazása, amihez 
hozzátartozik a GMO-k kérdése is. Véleménye szerint jelen pillanatban nincs érdemi 
mezőgazdasági K+F stratégia, ahogy a GMO-kra vonatkozó sincs. Szinte ezeket a kérdéseket 
a választások előtt már nem szabad vitára bocsátani, mert a vita óhatatlanul érzelmi síkra 
terelődik, aminek semmi értelme. A bio-üzemanyagok és az élelmezési problémák egymással 
való szembeállításáról úgy vélekedett, hogy ez kifejezetten rosszindulatú törekvés annak 
ismeretében, hogy pillanatnyilag Európában a mezőgazdaságilag művelt terület csupán 2,5%-
a szolgálja bio-üzemanyagok előállítását, míg két évtizede 15-20% között volt az ugar 
nagysága a kötelező ugaroltatási rendszer miatt, Brüsszelben pedig 7%-nyi szántót akarnak 
környezetvédelemre fordítani. Ezek a számok sokkal nagyobbak, mint a bio-üzemanyagokat 
szolgáló 2,5%, nem beszélve arról, hogy a napraforgó- és repcepogácsa, mint melléktermék 
nagyon komoly segítséget jelent a (GMO) szójaimport kiváltásában. Guy Vasseur 
megjegyezte, a francia kutatók elvándorlása folyamatos, ez igaz a GMO-val foglalkozókra is. 
Nagyon nagy veszélyt jelent a francia gazdaságra, hogy ha „elszúrják” az első generációs 
GMO-k kutatását,képtelenek lesznek a második generációs GMO-k kutatásával kapcsolatos 
kihívások teljesítésére. Sajnálatosnak tartja, hogy a politika sem ad világos választ arra, mi is 
az álláspont ezzel kapcsolatosan? Úgy látja, Franciaország most külső szemlélője a 
folyamatoknak, de a gazdák nem akarnak nézők lenni… 
 
Kifejezetten belpolitikai kérdés a mezőgazdasági nyugdíjaké, de a kampány során ezt sem 
lehet megkerülni. Xavier Beulin jelezte, március 7-én a nyugdíjas gazdák petíciót adnak át a 
jelölteknek a mezőgazdasági nyugdíjak reálértékének emelése érdekében, mivel elnöki 
ciklusok óta gyakorlatilag nem történik semmi ezen a téren. 
 
Somogyi Norbert mezőgazdasági és TéT-attasé, Párizs 
 


