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Módosítás 317
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14 14 Európai mezőgazdasági 
válságkezelési tartalék

Or. fr

Módosítás 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”).

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy európai 
mezőgazdasági válságkezelési tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, és amelynek bevezetése 
azért szükséges, hogy az Unió képes 
legyen gyorsan és hatékonyan reagálni a 
mezőgazdasági termelést, feldolgozást 
vagy értékesítést érintő súlyos válságok 
esetén („válságtartalék”).

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja a mezőgazdasági tartalék alkalmazási körének tisztázása, amely tartalékot 
az Uniónak annak érdekében kell bevezetnie, hogy gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni a 
mezőgazdasági termelést, feldolgozást vagy értékesítést érintő válság esetén.

Módosítás 319
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”).

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”). A mezőgazdasági tartalék 2021. 
évi kezdeti összegét a közös agrárpolitika 
költségvetésében kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 320
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”).

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”). A 2021-ben a mezőgazdasági 
tartalékhoz rendelendő kezdeti összeget a 
KAP általános költségvetésében kell 
megállapítani.

Or. es
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Módosítás 321
Sofia Ribeiro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”). 

A többéves pénzügyi kereten kívüli 
forrásokból minden év elején létre kell 
hozni egy olyan tartalékot, amelynek célja 
további támogatást nyújtani a 
mezőgazdasági ágazat számára a 
mezőgazdasági termelést vagy értékesítést 
érintő súlyos válságok kezeléséhez 
(„válságtartalék”). Egyértelműbb és az 
egyedi körülményekhez jobban illeszkedő 
mechanizmusokat kell kialakítani e 
tartalék aktiválásához, különösen a 
legkülső régiók tekintetében.

Or. en

Módosítás 322
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”).

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy mezőgazdasági 
tartalékot, amelynek célja további 
támogatást nyújtani a mezőgazdasági 
ágazat számára piacirányítási és -
stabilizációs intézkedésekhez, vagy amely 
a mezőgazdasági termelést vagy 
értékesítést érintő súlyos válságok gyors és 
hatékony kezelése érdekében 
mozgósítandó („mezőgazdasági tartalék”).

Or. en
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Módosítás 323
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”).

Minden év elején létre kell hozni egy olyan 
tartalékot, amelynek célja további 
támogatást nyújtani a mezőgazdasági 
ágazat számára piacirányítási és -
stabilizációs intézkedésekhez, illetve a 
mezőgazdasági termelést vagy értékesítést 
érintő súlyos válságok kezeléséhez 
(„mezőgazdasági tartalék”). A 
mezőgazdasági tartalékot az EMGA-n és 
az EMVA-n kívüli forrásokból kell 
finanszírozni.

Or. en

Módosítás 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást 
nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”).

Az EMGA keretében minden pénzügyi év 
elején létre kell hozni egy mezőgazdasági 
tartalékot, amely a piacok irányítása vagy 
stabilizálása céljából további támogatást 
nyújt a mezőgazdasági ágazat számára, 
vagy amely mobilizálható annak 
érdekében, hogy az Unió gyorsan és 
hatékonyan kezelni tudja a termelést vagy 
a mezőgazdasági értékesítést érintő 
válságokat („mezőgazdasági tartalék”).

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja a mezőgazdasági tartalék alkalmazási körének tisztázása, amely tartalékot 
az Uniónak annak érdekében kell mobilizálnia, hogy gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni a 
mezőgazdasági termelést érintő válság esetén.

Módosítás 325
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”).

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos – 
többek között szélsőséges áringadozás 
vagy időjárási események miatt 
bekövetkező – válságok kezeléséhez 
(„mezőgazdasági tartalék”).

Or. en

Módosítás 326
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 

A többéves pénzügyi kereten kívüli 
forrásokból minden év elején létre kell 
hozni egy olyan tartalékot, amelynek célja 
további támogatást nyújtani a 
mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
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tartalék”). tartalék”).

Or. en

Módosítás 327
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást 
nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 
tartalék”).

Az EU költségvetésének 2. fejezetében 
minden év elején létre kell hozni egy olyan 
tartalékot, amelynek célja, hogy a 
mezőgazdasági termelést vagy értékesítést 
érintő válságok esetén további támogatást 
nyújtson a mezőgazdasági ágazat számára 
a piac megbízható és zavartalan 
stabilizálásához és irányításához 
(„mezőgazdasági tartalék”).

Or. en

Indokolás

Az uniós tartalékot az EU költségvetésének 2. fejezetén belüli külön költségvetési tétel révén 
kell finanszírozni.

Módosítás 328
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok kezeléséhez („mezőgazdasági 

A többéves pénzügyi kereten kívüli 
forrásokból minden év elején létre kell 
hozni egy olyan tartalékot, amelynek célja 
további támogatást nyújtani a 
mezőgazdasági ágazat számára a 
mezőgazdasági termelést vagy értékesítést 
érintő súlyos válságok kezeléséhez 
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tartalék”). („válságtartalék”).

Or. en

Indokolás

A válságtartaléknak a többéves pénzügyi kereten kívül kell működnie.

Módosítás 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tartalékalapoknak magukban kell 
foglalniuk az előző évben fel nem használt 
EMGA-előirányzatokat.

Or. es

Indokolás

E módosítás célja a pénzügyi fegyelem automatikus alkalmazásának elkerülése.

Módosítás 330
Sofia Ribeiro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani.

törölve

Or. en

Módosítás 331
Michel Dantin, Daniel Buda
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani.

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani, és azokat – 
azon pénzügyi évben vagy években, 
amikor kiegészítő támogatásra van 
szükség – a következő intézkedések 
finanszírozása érdekében kell 
felhasználni:

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy a cikk szövegét összhangba hozza más benyújtott módosításokkal, 
amelyek meghatározzák a finanszírozásra jogosult különböző intézkedéseket.

Módosítás 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani.

A mezőgazdasági tartalék előirányzatait 
közvetlenül az uniós költségvetésbe 
állítják be, és azokat – azon pénzügyi 
évben vagy években, amikor kiegészítő 
támogatásra van szükség – a következő 
intézkedések finanszírozása érdekében 
mozgósítják:

Or. en

Módosítás 333
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani.

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani, és – azon 
pénzügyi év(ek) folyamán, amikor 
kiegészítő támogatásra van szükség – a 
következő intézkedések finanszírozása 
érdekében kell mozgósítani:

Or. en

Módosítás 334
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani.

A mezőgazdasági válságtartalékra 
vonatkozó előirányzatokat nem kell 
közvetlenül az uniós költségvetésbe 
beállítani, hanem azokat a többéves 
pénzügyi kereten kívül kell működtetni.

Or. en

Indokolás

A válságtartaléknak a többéves pénzügyi kereten kívül kell működnie.

Módosítás 335
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani.

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani, azonban 
azokat a többéves pénzügyi kereten kívül 
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kell működtetni.

Or. en

Módosítás 336
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
előirányzatokat közvetlenül az uniós 
költségvetésbe kell beállítani.

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó 
kezdeti előirányzatokat a KAP 
költségvetésén kívüli forrásokból kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (EU) …/... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 70. 
cikkében említett, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos biztosításra 
viszontbiztosításként kifizetett kártérítés 
finanszírozásának 50%-át biztosító 
intézkedések, olyan válságok esetében, 
amikor a mezőgazdasági termelők 
számára kártérítésként kifizetett összeg és 
a kapott biztosítási díjak összegének 
aránya 170 és 230% között van;

Or. fr
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Indokolás

E módosítás célja a kockázatkezelési eszközök esetében a részleges viszontbiztosítás 
bevezetése olyan súlyos válságok esetén, amikor a mezőgazdasági termelőknek kifizetett 
kártérítés és a kapott díjak aránya 170% (60 év alatt egyszer fordul elő) és 230% (100 év 
alatt egyszer fordul elő) között van. A cél a kockázat szintjének csökkentése és ezáltal a 
kockázatkezelési eszközök fejlesztésének lehetővé tétele, valamint a Bizottság céljaival 
összhangban a mezőgazdasági termelők biztosítási díjainak csökkentése.

Módosítás 338
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (EU) …/... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 70. 
cikkében említett jövedelemstabilizáló 
eszközök átvételét szolgáló intézkedések 
olyan piaci válság esetén, amelynek 
gyakorisága meghaladja az előre 
meghatározott ágazati küszöböt.

Or. en

Módosítás 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (EU) …/... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 70. 
cikkében említett, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos biztosításra 
viszontbiztosításként kifizetett kártérítést 
részlegesen finanszírozó intézkedések a 60 
évnél ritkábban ismétlődő éghajlati 
válságok esetében; 
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Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a mezőgazdasági tartalékból támogatásra jogosult intézkedésként 
bevezesse az (EU) …/... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 70. cikkében 
említett, az éghajlatváltozással kapcsolatos biztosításra vonatkozó részleges 
viszontbiztosítást, olyan súlyos válságok esetén, amikor a mezőgazdasági termelőknek 
kifizetett kártérítés összegének és a beszedett biztosítási díjak összegének az aránya 170%-nál 
nagyobb (60 év alatt egyszer fordul elő). A viszontbiztosításra vonatkozó intézkedések célja a 
kockázat szintjének csökkentése annak érdekében, hogy fejleszteni lehessen e kockázatkezelési 
eszközök mezőgazdasági termelők általi használatát, és csökkenteni a biztosítási díjak 
összegét.

Módosítás 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (EU) …/... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 70. 
cikkében említett jövedelemstabilizáló 
eszközök használata révén a tag 
mezőgazdasági termelők számára – az 
előre meghatározott ágazatspecifikus 
küszöböt meghaladó gyakoriságú piaci 
válság esetén – kifizetett kártérítés 
átvételét szolgáló intézkedések, amelyek 
előnyei a nem tag mezőgazdasági 
termelőkre is kiterjeszthetők, anélkül, 
hogy ez utóbbiak kedvezőbb bánásmódban 
részesülhetnének ezen intézkedések 
és/vagy állami támogatás révén.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy a jövedelemstabilizáló eszközök átvételét szolgáló intézkedést 
vezessen be olyan súlyos válságok esetén, amelyek gyakorisága meghaladja a Bizottság által 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében – előre megállapított ágazatspecifikus 
küszöböt. A cél a kockázat szintjének csökkentése és ezáltal ezen eszközök fejlesztésének 
lehetővé tétele, valamint a Bizottság céljaival összhangban a mezőgazdasági termelők 
pénzügyi hozzájárulásának csökkentése.
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Módosítás 341
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1308/2013/EU rendelet 219., 
220. és 221. cikkében előírt, a piaci 
zavarok megelőzését és kezelését célzó – 
az Európai Bizottság által javasolt és a 14. 
cikk (1) bekezdése 2. albekezdésének a) 
pontjában meghatározott intézkedések 
után végrehajtott – intézkedések

Or. en

Módosítás 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (EU) …/... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 70. 
cikkében említett jövedelemstabilizáló 
eszközök átvételét szolgáló intézkedések 
olyan piaci válság esetén, amelynek 
gyakorisága meghaladja az előre 
meghatározott ágazati küszöböt;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a mezőgazdasági tartalékból támogatásra jogosult intézkedésként a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet 70. cikkében említett jövedelemstabilizáló eszközök 
átvételét szolgáló intézkedést vezessen be olyan súlyos válságok esetére, amelyek gyakorisága 
meghaladja a Bizottság által – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében – előre 
meghatározott ágazati küszöböt. Az áthelyezésre vonatkozó intézkedések célja a kockázat 
szintjének csökkentése annak érdekében, hogy fejleszteni lehessen e kockázatkezelési eszközök 
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mezőgazdasági termelők általi használatát, összhangban az Európai Bizottság ezzel 
kapcsolatos célkitűzéseivel.

Módosítás 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1308/2013/EU rendelet 219., 
220. és 221. cikkében előírt, a piaci 
zavarok megelőzését és kezelését célzó 
intézkedések, amelyekre az Európai 
Bizottságnak kell javaslatot tennie, és 
amelyeket akkor kell végrehajtani, amint 
megtörtént a 14. cikk (1) bekezdése 2. 
albekezdésének b) pontjában vagy a 14. 
cikk (1) bekezdése 2. albekezdésének c) 
pontjában meghatározott rendelkezések 
végrehajtása;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak tisztázása, hogy a 219-221. cikk az egységes közös piacszervezésről 
szóló rendelet szerinti, a piaci zavarok megelőzését és kezelését szolgáló intézkedésekre 
vonatkozik, és hogy ezeket az intézkedéseket a Bizottságnak haladéktalanul hatályba kell 
léptetnie, mihelyt a válság olyan szintet ér el, hogy szükségessé válik az éghajlati eseményekre 
vonatkozó biztosításhoz kapcsolódó viszontbiztosítási intézkedések aktiválása vagy 
jövedelemstabilizáló eszközök átvétele.

Módosítás 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1308/2013/EU rendelet 219., 
220. és 221. cikkében előírt, a piaci 
zavarok megelőzését és kezelését célzó 
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kivételes intézkedések;

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a 219-221. cikk az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet szerinti, a piaci zavarok megelőzését és kezelését szolgáló 
intézkedésekre vonatkozik.

Módosítás 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékból származó 
forrásokat az 1308/2013/EU rendelet 8–
21., 219., 220. és 221. cikke szerinti 
intézkedések céljára kell rendelkezésre 
bocsátani azon év vagy évek 
vonatkozásában, amelyekre a további 
támogatást igénylik.

törölve

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 14. cikk átfogalmazását követően a szöveg összhangját szolgálja.

Módosítás 346
Norbert Erdős, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalékból származó 
forrásokat az 1308/2013/EU rendelet 8–
21., 219., 220. és 221. cikke szerinti 
intézkedések céljára kell rendelkezésre 
bocsátani azon év vagy évek 

törölve
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vonatkozásában, amelyekre a további 
támogatást igénylik.

Or. en

Indokolás

Az uniós tartalékot az EU költségvetésének 2. fejezetén belüli külön költségvetési tétel révén 
kell finanszírozni.

Módosítás 347
Jean Arthuis

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA keretében minden pénzügyi év 
elején létre kell hozni egy mezőgazdasági 
tartalékot, amely a piacok irányítása vagy 
stabilizálása céljából további támogatást 
nyújt a mezőgazdasági ágazat számára, 
vagy amely mobilizálható annak 
érdekében, hogy az Unió gyorsan és 
hatékonyan kezelni tudja a termelést vagy 
a mezőgazdasági értékesítést érintő 
válságokat („mezőgazdasági tartalék”).

Or. en

Módosítás 348
Jean Arthuis

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék előirányzatait 
közvetlenül az uniós költségvetésbe 
állítják be, és azokat – azon pénzügyi 
évben vagy években, amikor kiegészítő 
támogatásra van szükség – a következő 
intézkedések finanszírozása érdekében 
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mozgósítják: 
b) az (EU) …/... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 70. 
cikkében említett, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos biztosításra 
viszontbiztosításként kifizetett kártérítést 
részlegesen finanszírozó intézkedések a 60 
évnél ritkábban ismétlődő éghajlati 
válságok esetében; 
d) az 1308/2013/EU rendelet 219., 220. és 
221. cikkében előírt, a piaci zavarok 
megelőzését és kezelését célzó 
intézkedések, amelyekre az Európai 
Bizottságnak kell javaslatot tennie, és 
amelyeket akkor kell végrehajtani, amint 
megtörtént a 14. cikk (1) bekezdése 2. 
albekezdésének b) pontjában vagy a 14. 
cikk (1) bekezdése 2. albekezdésének c) 
pontjában meghatározott rendelkezések 
végrehajtása; 

Or. en

Módosítás 349
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A mezőgazdasági tartalék összege a 
következő KAP-időszak minden egyes 
évének elején folyó árakon legalább 400 
millió EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások, valamint 
az érintett válságok jellege és sürgőssége 
tükrében szükségesnek tűnik, hogy a 
lehető leghatékonyabban kielégítse a 
mezőgazdasági termelők igényeit. Az 
Európai Unió költségvetésén belül a folyó 
évre rendelkezésre álló előirányzatokat e 
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felülvizsgálat keretében figyelembe kell 
venni.

Or. fr

Módosítás 350
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A válságtartalék összege minden egyes 
pénzügyi év elején folyó árakon legalább 
400 millió EUR, és ez az összeg a 2021 és 
2027 közötti időszak folyamán 
fokozatosan a maximális 1,5 milliárd 
EUR-ra növekszik, folyó árakon számítva. 
A Bizottság a mezőgazdasági tartalék 
összegét – az EMGA szerint rendelkezésre 
álló előirányzatok figyelembevételével – az 
év folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a 
piaci fejlemények vagy a folyó évet, illetve 
az elkövetkező évet érintő kilátások 
tükrében szükségesnek tűnik.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy olyan mezőgazdasági tartalék kialakítására tegyen javaslatot, amely, 
amennyiben elegendő pénzösszeget tartalmaz, hatékonyan használható fel a piaci zavarok 
kezelésére. A 400 millió EUR túlságosan kis összeg, ha figyelembe vesszük, hogy 2014 és 
2016 között a válságokra költött teljes összeg majdnem 2,8 milliárd EUR-t tett ki, és hogy a 
tartalék reaktívabb jellegű, új eszközökön alapuló felhasználása sokkal kevésbé költséges lett 
volna az adófizető számára.

Módosítás 351
Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A 2021–2027-es időszakban minden év 
elején folyó árakon 400 millió EUR 
összeget be kell vezetni a válságtartalékba, 
akár sor kerül a válságtartalék 
felhasználására, akár nem. A Bizottság a 
válságtartalék összegét – a rendelkezésre 
álló címzett bevételek vagy a 
mezőgazdaság területével kapcsolatos 
szabálytalanságoknak a 2.fejezetből mint 
elsődleges és fő forrásból történő 
visszafizetései figyelembevételével – az év 
folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a 
válsággal kapcsolatos fejlemények 
tükrében szükségesnek tűnik.

Or. et

Módosítás 352
Jean Arthuis

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A mezőgazdasági tartalék összegét a 2021–
2027-es időszak folyamán fokozatosan 
kell megteremteni oly módon, hogy az 
időszak minden egyes évének elején 
legalább 400 millió EUR éves összeg 
elhelyezésére kerül sor, míg a tartalék 
összege eléri a maximális 1 700 000 000 
EUR-t. 
A Bizottság a mezőgazdasági tartalék 
összegét – az EMGA szerint rendelkezésre 
álló előirányzatok figyelembevételével – az 
év folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a 
piaci fejlemények vagy a folyó évet, illetve 
az elkövetkező évet érintő kilátások 
tükrében szükségesnek tűnik.

Or. en
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Módosítás 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság javasolhatja az éves 
tartalék összegének kiigazítását az éves 
költségvetési eljárás keretében, vagy a 
mezőgazdasági tartalék összegét – az 
EMGA szerint rendelkezésre álló 
előirányzatok figyelembevételével – az év 
folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a 
piaci fejlemények vagy a folyó évet, illetve 
az elkövetkező évet érintő kilátások 
tükrében szükségesnek tűnik.

Or. en

Módosítás 354
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A mezőgazdasági tartalékot a 2021–2027-
es időszak folyamán fokozatosan kell 
létrehozni oly módon, hogy minden egyes 
év elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR éves összeg elhelyezésére kerül sor, 
míg a tartalék összege eléri a maximális 
1,5 milliárd EUR-t. A Bizottság a 
mezőgazdasági tartalék összegét – az 
EMGA szerint rendelkezésre álló 
előirányzatok figyelembevételével – az év 
folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a 
piaci fejlemények vagy a folyó évet, illetve 
az elkövetkező évet érintő kilátások 
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tükrében szükségesnek tűnik.

Or. en

Módosítás 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 600 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét az Európai Parlament és 
a Tanács előzetes jóváhagyásával, saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
indokolással ellátott kérésének eleget téve 
– az EMGA szerint rendelkezésre álló 
előirányzatok figyelembevételével – az év 
folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a 
piaci fejlemények vagy a folyó évet, illetve 
az elkövetkező évet érintő kilátások 
tükrében szükségesnek tűnik.

Or. fr

Módosítás 356
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 

A válságtartalék összege a 2021–2027-es 
időszak minden egyes évének elején folyó 
árakon legalább 400 millió EUR. A 
Bizottság a válságtartalék összegét – a 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a válsággal 
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kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

kapcsolatos fejlemények tükrében 
szükségesnek tűnik.

Or. en

Módosítás 357
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 500 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EU költségvetésének 
2. fejezete szerint rendelkezésre álló 
előirányzatok figyelembevételével – az év 
folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a 
piaci fejlemények vagy a folyó évet, illetve 
az elkövetkező évet érintő kilátások 
tükrében szükségesnek tűnik.

Or. en

Indokolás

A múltbéli válságok gyakorlati tapasztalatai alapján az uniós mezőgazdasági tartalék 
finanszírozását 800 millió EUR-ra kell növelnünk.

Módosítás 358
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 

A válságtartalék összege a 2021–2027-es 
időszak minden egyes évének elején folyó 
árakon legalább 300 millió EUR. A 
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EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

Bizottság a válságtartalék összegét – a 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a válsággal 
kapcsolatos fejlemények tükrében 
szükségesnek tűnik.

Or. en

Módosítás 359
Sofia Ribeiro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

A válságtartalék összege a 2021–2027-es 
időszak minden egyes évének elején folyó 
árakon legalább 400 millió EUR. A 
Bizottság a válságtartalék összegét – a 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a válsággal 
kapcsolatos fejlemények tükrében 
szükségesnek tűnik.

Or. en

Módosítás 360
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–
2027-es időszak minden egyes évének 
elején folyó árakon legalább 400 millió 
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EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – az EMGA szerint 
rendelkezésre álló előirányzatok 
figyelembevételével – az év folyamán 
kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci 
fejlemények vagy a folyó évet, illetve az 
elkövetkező évet érintő kilátások tükrében 
szükségesnek tűnik.

EUR. A Bizottság a mezőgazdasági 
tartalék összegét – a rendelkezésre álló 
előirányzatok figyelembevételével – az év 
folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a 
piaci fejlemények vagy a folyó évet, illetve 
az elkövetkező évet érintő kilátások 
tükrében szükségesnek tűnik.

Or. en

Módosítás 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha az első 
albekezdésben említett rendelkezésre álló 
előirányzatok nem elegendőek, utolsó 
lehetőségként pénzügyi fegyelem 
alkalmazására kerülhet sor az éves 
válságtartalék feltöltése érdekében.

Or. en

Indokolás

Az éves válságtartalék feltöltése érdekében utolsó lehetőségként pénzügyi fegyelem 
alkalmazására kerülhet sor.

Módosítás 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az EMGA-előirányzatok nem 
bizonyulnak elegendőnek, a 
tartalékösszeg létező igényekhez való 
hozzáigazítása érdekében más 
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költségvetési mechanizmusok 
felhasználására kerülhet sor.

Or. es

Módosítás 363
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési rendelet 12. cikke (2) 
bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék le nem kötött 
előirányzatai időbeli korlátozás nélkül 
átvihetők a következő pénzügyi évek 
mezőgazdasági tartalékának 
finanszírozására.

A költségvetési rendelet 12. cikke (2) 
bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék le nem kötött 
előirányzatai időbeli korlátozás nélkül 
átvihetők a következő pénzügyi évek 
mezőgazdasági tartalékának 
finanszírozására. Továbbá a költségvetési 
rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) 
pontjától eltérve a mezőgazdasági tartalék 
2020 végén fennálló, teljes fel nem 
használt összege átvitelre kerül a 2021-es 
évre, vagyis az nem kerül vissza az 5. cikk 
(2) bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

Or. en

Indokolás

Az átviteli mechanizmusokat meg kell őrizni.

Módosítás 364
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési rendelet 12. cikke (2) A költségvetési rendelet 12. cikke (2) 
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bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék le nem kötött 
előirányzatai időbeli korlátozás nélkül 
átvihetők a következő pénzügyi évek 
mezőgazdasági tartalékának 
finanszírozására.

bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalékban le nem kötött 
előirányzatok időbeli korlátozás nélkül 
átvihetők a következő pénzügyi évek 
mezőgazdasági tartalékának 
finanszírozására, lehetővé téve, hogy az 
előirányzatok egyik évről a másikra, a 
pénzügyi év folyamán felhalmozódjanak.

Or. fr

Módosítás 365
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

törölve

Or. es

Indokolás

A 14. cikk (2) bekezdését törölni kell, hogy azokat az összegeket, amelyeket a mezőgazdasági 
termelők 2020-ban elveszítenek, 2021-ben visszatérítsék, és hogy el lehessen kerülni a 
hátrányosan megkülönböztető bánásmódot a többi pénzügyi évhez képest.

Ha a bizottsági javaslat ebben a formában megmarad, akkor számos eljárás indulhat a 
bíróságokon a jelenlegi 1306/2013/EU rendelet megsértése miatt, amely előírja, hogy a 
költségvetési év végéig válságkezelési intézkedések céljára fel nem használt összegeket vissza 
kell fizetni.

Módosítás 366
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Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

törölve

Or. es

Módosítás 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

törölve

Or. ro

Módosítás 368
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

törölve

Or. en

Indokolás

Az 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló időközi 
jelentésben (a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében) az Európai Parlament a 
mezőgazdasági tartalék létrehozása érdekében a KAP-költségvetés 2014–2020 közötti 
szintjéhez képest 400 millió EUR kiegészítő összegre tett javaslatot. E javaslattal összhangban 
ezt a bekezdést törölni kell.

Módosítás 369
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 

törölve
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kerül finanszírozásra.

Or. pl

Módosítás 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

törölve

Or. pl

Módosítás 371
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

Továbbá a mezőgazdasági tartalék 2020 
végén fennálló, teljes fel nem használt 
összegét vissza kell fizetni azoknak a 
kedvezményezetteknek, akik esetében az 
előző évben pénzügyi fegyelmi 
mechanizmust alkalmaztak.
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Or. en

Módosítás 372
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék a jelenlegi KAP-
időszak utolsó évének (N év) végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a következő KAP-időszak 
első évére (N+1 év), vagyis az nem kerül 
vissza az 5. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában említett fellépéseket fedező 
költségvetési sorokba, hanem abból a 
mezőgazdasági tartalék kerül 
finanszírozásra.

Or. fr

Módosítás 373
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összege 
átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az 
nem kerül vissza az 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
fellépéseket fedező költségvetési sorokba, 
hanem abból a mezőgazdasági tartalék 
kerül finanszírozásra.

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
mezőgazdasági tartalék 2020 végén 
fennálló, teljes fel nem használt összegét a 
jelenlegi szabályoknak megfelelően 2021-
ben visszafizetik a mezőgazdasági 
termelőknek. A 2021-es évre vonatkozó 
válságtartalékot az EU költségvetésének 2. 
fejezetébe beillesztett külön költségvetési 
tételből kell feltölteni.
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Or. en

Indokolás

Nem értek egyet azzal, hogy a válságalap szabályai szerint a 2020-ban visszavont összegek a 
2021-es új tartalék részét képezik. Ezt az összeget a jelenlegi szabályokkal összhangban 2021-
ben vissza kell fizetni a mezőgazdasági termelők számára. A 2021-es évre vonatkozó 
válságtartalékot az EU költségvetésének 2. fejezetébe beillesztett külön költségvetési tételből 
kell feltölteni.

Módosítás 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e cikk kiegészítése céljából, 
meghatározva a 14. cikk (1) bekezdése 2. 
albekezdésének c) pontjában foglalt 
ágazati küszöböket.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a mezőgazdasági tartalékból támogatásra jogosult intézkedésként a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet 70. cikkében említett jövedelemstabilizáló eszközök 
átvételét szolgáló intézkedést vezessen be olyan súlyos válságok esetére, amelyek gyakorisága 
meghaladja a Bizottság által – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében – előre 
meghatározott ágazati küszöböt. Az áthelyezésre vonatkozó intézkedések célja a kockázat 
szintjének csökkentése annak érdekében, hogy fejleszteni lehessen e kockázatkezelési eszközök 
mezőgazdasági termelők általi használatát, összhangban az Európai Bizottság ezzel 
kapcsolatos célkitűzéseivel.

Módosítás 375
Jean Arthuis

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e cikk kiegészítése céljából, 
meghatározva a 14. cikk (1) bekezdése 2. 
albekezdésének b) pontjában foglalt 
ágazati küszöböket.

Or. en

Módosítás 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e cikk kiegészítése céljából, 
meghatározva az ágazatspecifikus 
jövedelemstabilizáló eszközökre vonatkozó 
átvételi intézkedések megindításához 
szükséges ágazatspecifikus küszöböket.

Or. fr

Indokolás

Ezt a módosítást egy kapcsolódó módosítással összhangban nyújtottuk be, amelynek célja, 
hogy a jövedelemstabilizáló eszközök átvételét szolgáló intézkedést vezessen be olyan súlyos 
válságok esetén, amelyek gyakorisága meghaladja a Bizottság által – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok keretében – előre megállapított ágazatspecifikus küszöböt. A cél a 
kockázat szintjének csökkentése és ezáltal ezen eszközök fejlesztésének lehetővé tétele, 
valamint a Bizottság céljaival összhangban a mezőgazdasági termelők pénzügyi 
hozzájárulásának csökkentése.

Módosítás 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra, 
illetve az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában említett egyedi 
intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU 
rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU 
rendelet IV. fejezete szerinti uniós 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan 
kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) 
határoz meg, amennyiben az adott 
közbenső összeghatár alá tartozó 
beavatkozások és intézkedések 
finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható.

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra 
vonatkozóan kiigazítási arányt („kiigazítási 
arány”) határoz meg, amennyiben az adott 
közbenső összeghatár alá tartozó 
beavatkozások és intézkedések 
finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható.

Or. es

Indokolás

A POSEI programokból történő közvetlen kifizetéseket törölni kell, mivel a 228/2013/EU 
rendelet rögzített felső határértéket határoz meg számukra, amely megelőzi, hogy a 
programozásuk és a végrehajtásuk hozzájáruljon a túlzott kiadásokhoz.

Módosítás 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra, 
illetve az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában említett egyedi 
intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU 
rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU 

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra 
vonatkozóan kiigazítási arányt („kiigazítási 
arány”) határoz meg, amennyiben az adott 
közbenső összeghatár alá tartozó 
beavatkozások és intézkedések 
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rendelet IV. fejezete szerinti uniós 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan 
kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) 
határoz meg, amennyiben az adott 
közbenső összeghatár alá tartozó 
beavatkozások és intézkedések 
finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható.

finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható.

Or. en

Módosítás 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra, 
illetve az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában említett egyedi 
intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU 
rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU 
rendelet IV. fejezete szerinti uniós 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan 
kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) 
határoz meg, amennyiben az adott 
közbenső összeghatár alá tartozó 
beavatkozások és intézkedések 
finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható.

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra, 
illetve az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában említett egyedi 
intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU 
rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU 
rendelet IV. fejezete szerinti uniós 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan 
kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) 
határoz meg, amennyiben az adott 
közbenső összeghatár alá tartozó 
beavatkozások és intézkedések 
finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható. A kiigazítási arány a 
legfeljebb 2 000 EUR összegű közvetlen 
kifizetésekre nem alkalmazandó.

Or. pl
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Indokolás

A 2 000 EUR értékű közvetlen kifizetések kedvezményezettjei számára a pénzügyi fegyelmi 
mechanizmus alóli kivételt kell fenntartani.

Módosítás 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra, 
illetve az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában említett egyedi 
intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU 
rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU 
rendelet IV. fejezete szerinti uniós 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan 
kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) 
határoz meg, amennyiben az adott 
közbenső összeghatár alá tartozó 
beavatkozások és intézkedések 
finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható.

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra, 
illetve az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában említett egyedi 
intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU 
rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU 
rendelet IV. fejezete szerinti uniós 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan a 2 000 
EUR-t meghaladó támogatásban 
részesülő kedvezményezettek számára 
kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) 
határoz meg, amennyiben az adott 
közbenső összeghatár alá tartozó 
beavatkozások és intézkedések 
finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható.

Or. es

Módosítás 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) 
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bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra, 
illetve az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában említett egyedi 
intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU 
rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU 
rendelet IV. fejezete szerinti uniós 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan 
kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) 
határoz meg, amennyiben az adott 
közbenső összeghatár alá tartozó 
beavatkozások és intézkedések 
finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható.

bekezdésének c) pontjában említett 
közvetlen kifizetési beavatkozásokra, 
illetve az e rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjában említett egyedi 
intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU 
rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU 
rendelet IV. fejezete szerinti uniós 
pénzügyi támogatásra vonatkozóan az 
Európai Parlament és a Tanács előzetes 
jóváhagyásával kiigazítási arányt 
(„kiigazítási arány”) határoz meg, 
amennyiben az adott közbenső összeghatár 
alá tartozó beavatkozások és intézkedések 
finanszírozására vonatkozó előrejelzések 
azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi 
évben az alkalmazandó felső összeghatárok 
túllépése várható.

Or. fr

Módosítás 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikknek megfelelően meghatározott 
kiigazítási arány csak az adott naptári 
évben a mezőgazdasági termelőknek 
nyújtandó olyan közvetlen kifizetésekre 
alkalmazandó, amelyek összege 
meghaladja a 2 000 EUR-t.

Or. en

Módosítás 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A finanszírozás csak a mezőgazdasági 
termelőknek a megfelelő naptári évben 
nyújtandó, 2 000 EUR-t meghaladó 
közvetlen kifizetések esetében 
alkalmazandó.

Or. pl

Módosítás 384
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiigazítási tétel a legalább 2 000 EUR 
összegű közvetlen kifizetések 
kedvezményezettjeit érinti.

Or. en

Módosítás 385
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikknek megfelelően meghatározott 
kiigazítási arány csak az adott naptári 
évben a mezőgazdasági termelőknek 
nyújtandó olyan közvetlen kifizetésekre 
alkalmazandó, amelyek összege 
meghaladja a 2 500 EUR-t.

Or. en

Indokolás

A kis mezőgazdasági termelők számára kivételt kell biztosítani a pénzügyi fegyelem alól.
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Módosítás 386
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A finanszírozás csak a 
mezőgazdasági termelőknek a megfelelő 
naptári évben nyújtandó, 2 000 EUR-t 
meghaladó közvetlen kifizetések esetében 
alkalmazandó.

Or. pl

Módosítás 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a kiigazítási arány 
alkalmazásának naptári évében december 
1-jéig a rendelkezésére álló új információk 
alapján végrehajtási jogi aktus útján 
módosíthatja az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghatározott kiigazítási 
arányt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat 
a 101. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(2) A Bizottság a kiigazítási arány 
alkalmazásának naptári évében november 
1-jéig a rendelkezésére álló új információk 
alapján végrehajtási jogi aktus útján 
módosíthatja az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghatározott kiigazítási 
arányt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat 
a 101. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi fegyelem biztosítása érdekében alkalmazandó kiigazítást olyan korán kell 
elvégezni, hogy a kifizetések megfelelő időben megtörténjenek. Nem szabad veszélyeztetni 
annak a lehetőségét, hogy a közvetlen kifizetésekre január 1-jétől a pénzügyi fegyelemre 
vonatkozó naprakész információk alapján kerüljön sor.
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Módosítás 388
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az első albekezdésben 
említett átvihető előirányzatok továbbra is 
rendelkezésre állnak, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyekben tagállamonként meghatározza 
a végső kedvezményezetteknek 
visszatérítendő, le nem kötött előirányzatok 
összegét, kivéve, ha a visszatérítés tárgyát 
képező, le nem kötött előirányzatok 
összege nem éri el az EMGA-kiadások 
éves felső összeghatárának 0,2 %-át.

Amennyiben az első albekezdésben 
említett átvihető előirányzatok továbbra is 
rendelkezésre állnak, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyekben tagállamonként meghatározza 
a végső kedvezményezetteknek 
visszatérítendő, le nem kötött előirányzatok 
összegét.

Or. en

Indokolás

Ennek a mondatrésznek nincs értelme a szövegben, ezért törlendő.

Módosítás 389
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az első albekezdésben 
említett átvihető előirányzatok továbbra is 
rendelkezésre állnak, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyekben tagállamonként meghatározza 
a végső kedvezményezetteknek 
visszatérítendő, le nem kötött előirányzatok 
összegét, kivéve, ha a visszatérítés tárgyát 
képező, le nem kötött előirányzatok 
összege nem éri el az EMGA-kiadások 
éves felső összeghatárának 0,2 %-át.

Amennyiben az első albekezdésben 
említett átvihető előirányzatok továbbra is 
rendelkezésre állnak, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyekben tagállamonként meghatározza 
a végső kedvezményezetteknek 
visszatérítendő, le nem kötött előirányzatok 
összegét, kivéve, ha a visszatérítés tárgyát 
képező, le nem kötött előirányzatok 
összege nem éri el az EMGA-kiadások 
éves felső összeghatárának 0,1 %-át.
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Or. en

Módosítás 390
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által a (3) bekezdés második 
albekezdésével összhangban meghatározott 
összegeket a tagállamoknak objektív és 
megkülönböztetés-mentes kritériumok 
alapján kell a végső kedvezményezettek 
részére visszatéríteniük. A tagállamok a 
végső kedvezményezettenként 
visszatéríthető összeg tekintetében 
minimális összeghatárt alkalmazhatnak.

A Bizottság által a (3) bekezdés második 
albekezdésével összhangban meghatározott 
összegeket a tagállamoknak objektív és 
megkülönböztetés-mentes kritériumok 
alapján kell a végső kedvezményezettek 
részére visszatéríteniük.

Or. en

Módosítás 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az N pénzügyi évre 
vonatkozó költségvetési tervezet 
kidolgozásakor fennáll annak a kockázata, 
hogy az N pénzügyi évre vonatkozó, a 12. 
cikkben említett összeget túllépik, a 
Bizottság javaslatot tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, vagy a 
Tanácsnak az említett összeg betartása 
érdekében szükséges intézkedésekre.

(1) Amennyiben az N pénzügyi évre 
vonatkozó költségvetési tervezet 
kidolgozásakor fennáll annak a kockázata, 
hogy az N pénzügyi évre vonatkozó, a 12. 
cikkben említett összeget túllépik, a 
Bizottság javaslatot tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, vagy a 
Tanácsnak az említett összeg tagállamok 
általi betartásának segítése érdekében 
szükséges intézkedésekre.

Or. fr
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Módosítás 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli 
meg, hogy fennáll a 12. cikkben említett 
összeg túllépésének kockázata, és hogy 
hatáskörén belül nincs lehetősége olyan 
intézkedések megtételére, amelyek ennek 
orvoslására alkalmasak, akkor további, az 
említett összeg betartásának biztosítására 
irányuló egyéb intézkedésekre tesz 
javaslatot. Ezeket az intézkedéseket a 
Tanács fogadja el, ha azok jogalapja a 
Szerződés 43. cikkének (3) bekezdése, 
illetve az Európai Parlament és a Tanács, 
ha az intézkedések jogalapja a Szerződés 
43. cikkének (2) bekezdése.

(2) Ezeket az intézkedéseket a Tanács 
fogadja el, ha azok jogalapja a Szerződés 
43. cikkének (3) bekezdése, illetve az 
Európai Parlament és a Tanács, ha az 
intézkedések jogalapja a Szerződés 43. 
cikkének (2) bekezdése.

Or. fr

Módosítás 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az N pénzügyi év végén a 
tagállamok visszatérítési igényei 
meghaladják vagy vélhetően meg fogják 
haladni a 12. cikkben említett összeget, a 
Bizottság:

Amennyiben az N pénzügyi év végén a 
tagállamok visszatérítési igényei 
meghaladják a 12. cikkben említett 
összeget, a Bizottság:

Or. fr

Módosítás 394
Norbert Erdős
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság – a 101. cikkben 
említett eljárás alkalmazása nélkül – 
végrehajtási jogi aktusok útján dönthet a 
(3) bekezdés szerinti havi kifizetéseket 
érintő további kifizetésekről vagy 
csökkentésekről.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján dönthet a (3) bekezdés 
szerinti havi kifizetéseket érintő további 
kifizetésekről vagy csökkentésekről.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági és pénzügyi tanácsadók szerepét fenn kell tartani.

Módosítás 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság – a 101. cikkben 
említett eljárás alkalmazása nélkül – 
végrehajtási jogi aktusok útján dönthet a 
(3) bekezdés szerinti havi kifizetéseket 
érintő további kifizetésekről vagy 
csökkentésekről.

(6) A Bizottság – a 101. cikkben 
említett eljárás alkalmazásával – 
végrehajtási jogi aktusok útján dönthet a 
(3) bekezdés szerinti havi kifizetéseket 
érintő további kifizetésekről vagy 
csökkentésekről.

Or. es

Indokolás

Az egyértelműség és átláthatóság érdekében a Bizottságnak továbbra is felelősnek kell lennie 
a havi kifizetési eljárásért.

Módosítás 396
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
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20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve
Adminisztratív és személyzeti költségek
A tagállamoknál és az EMGA-ból nyújtott 
támogatás kedvezményezettjeinél 
felmerült adminisztratív és személyzeti 
költségeket az alap nem téríti meg.

Or. en

Indokolás

Ezt a cikket el kell hagyni. Mivel a tagállamok adminisztratív költségeit nem lehet korlátlanul 
növelni, a technikai segítségnyújtásnak továbbra is rendelkezésre kell állnia a KAP 1. 
pillérének irányításához.

Módosítás 397
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk b) pontjával összhangban a 
Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen 
a területmegfigyelő rendszer 
működtetéséért felelős hatóságok vagy az e 
hatóságok által a képviseletükre 
felhatalmazott szolgáltatók rendelkezésére 
bocsátja.

A 7. cikk b) pontjával összhangban a 
Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen 
a területmegfigyelő rendszer és az 
ellenőrző rendszer működtetéséért felelős 
hatóságok vagy az e hatóságok által a 
képviseletükre felhatalmazott szolgáltatók 
rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Módosítás 398
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk b) pontjával összhangban a 
Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen 
a területmegfigyelő rendszer 
működtetéséért felelős hatóságok vagy az e 
hatóságok által a képviseletükre 
felhatalmazott szolgáltatók rendelkezésére 
bocsátja.

A 7. cikk b) pontjával összhangban a 
Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen 
a területmegfigyelő és ellenőrző rendszer 
működtetéséért felelős hatóságok vagy az e 
hatóságok által a képviseletükre 
felhatalmazott szolgáltatók rendelkezésére 
bocsátja.

Or. en

Indokolás

A műholdas adatokat a lehető legszélesebb körben kell alkalmazni, így az ellenőrző 
rendszerben is.

Módosítás 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság marad a műholdas adatok 
tulajdonosa, és azok a munka befejezése 
után visszakerülnek a Bizottsághoz.

törölve

Or. fr

Módosítás 400
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 64. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett területmegfigyelő 
rendszerrel kapcsolatos, a műszaki 
szempontokat vagy munkamódszereket 
érintő feladatokkal megbízhat az adott 

A Bizottság a 64. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett területmegfigyelő és 
ellenőrző rendszerrel kapcsolatos, a 
műszaki szempontokat vagy 
munkamódszereket érintő feladatokkal 
megbízhat az adott feladatra 
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feladatra specializálódott szervezeteket. specializálódott szervezeteket.

Or. en

Módosítás 401
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 64. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett területmegfigyelő 
rendszerrel kapcsolatos, a műszaki 
szempontokat vagy munkamódszereket 
érintő feladatokkal megbízhat az adott 
feladatra specializálódott szervezeteket.

A Bizottság a 64. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett területmegfigyelő és 
ellenőrző rendszerrel kapcsolatos, a 
műszaki szempontokat vagy 
munkamódszereket érintő feladatokkal 
megbízhat az adott feladatra 
specializálódott szervezeteket.

Or. en

Indokolás

A műholdas adatokat a lehető legszélesebb körben kell alkalmazni, így az ellenőrző 
rendszerben is.

Módosítás 402
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós mezőgazdasági piacok 
globális összefüggésben történő irányítása,

a) az uniós mezőgazdasági piacok 
globális összefüggésben történő, méltányos 
és fenntartható irányítása, beleértve a 
regionális és globális szintű piaci 
monitoringmechanizmusok létrehozását 
és kiterjesztését, tekintetbe véve a 
fejlesztési célkitűzéseket;
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Or. en

Indokolás

Az uniós belső szakpolitikák külső, a fejlődő világra gyakorolt hatásainak megértéséhez és 
ezáltal a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia megvalósításához szükség van a 
monitoringra. Hasonlóképpen, az EUMSZ 191. cikkének megfelelően, a KAP és annak 
finanszírozása nem akadályozhatja a fenntartható fejlesztési célok és a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott célok megvalósítását.

Módosítás 403
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós mezőgazdasági piacok 
globális összefüggésben történő 
irányítása,

a) egyedi intézkedések elfogadása az 
uniós mezőgazdasági piacok működésének 
megfelelő összehangolása érdekében, 
tekintettel a világpiaci változásokra,

Or. en

Indokolás

Pontosításra van szükség az a) ponttal kapcsolatos lehetséges kiadásokat illetően.

Módosítás 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a mezőgazdasági piacokon történő 
közbelépés olyan zavar esetén, amely 
veszélyezteti az európai gazdaságok 
gazdasági egyensúlyát;

Or. fr
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Módosítás 405
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdasági földterületek – 
köztük az agrár-erdészeti területek – 
használatának és a használat 
megváltozásának agroökonómiai, illetve 
agrár-környezetvédelmi és éghajlati 
szempontú megfigyelése, valamint a 
termés állapotának megfigyelése, és ezáltal 
– különösen a terméshozamra, a 
mezőgazdasági termelésre és a rendkívüli 
körülményekhez kapcsolódó 
mezőgazdasági hatásokra vonatkozó – 
becslések készítése;

b) a mezőgazdasági földterületek – 
köztük az agrár-erdészeti területek – 
használatának és a használat 
megváltozásának agroökonómiai, illetve 
agrár-környezetvédelmi és éghajlati 
szempontú megfigyelése, valamint a talaj 
és a termés állapotának megfigyelése, és 
ezáltal – különösen a terméshozamra, a 
mezőgazdasági termelésre és a rendkívüli 
körülményekhez kapcsolódó 
mezőgazdasági hatásokra vonatkozó – 
becslések készítése, a mezőgazdasági 
rendszerek éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének értékelése, 
valamint az éghajlat-politikai célok és a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrendben és a 
Párizsi Megállapodásban meghatározott 
célszámok teljesítését elősegítő 
mezőgazdasági módszerek 
alkalmazásában tett előrelépések 
értékelése;

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú az erőforrásbázis megfigyelése, amelytől a mezőgazdaság, és végső 
soron a hosszú távú termelékenységünk és versenyképességünk függ. A monitoringra az uniós 
belső szakpolitikák külső, a fejlődő világra gyakorolt hatásainak megértéséhez is szükség van. 
Hasonlóképpen, az EUMSZ 191. cikkének megfelelően, az uniós éghajlat- és környezetvédelmi 
politika célkitűzései, a KAP és annak finanszírozása nem akadályozhatja a fenntartható 
fejlesztési célok és a Párizsi Megállapodásban meghatározott célok megvalósítását.

Módosítás 406
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a természeti erőforrások, 
amelyektől a mezőgazdasági termelés 
függ, különösen a talaj és a víz kellő 
megfigyelésének biztosítása, lehetővé téve 
a KAP-kiadások a közjavak előállítása 
terén mutatkozó hatékonyságának 
megalapozott értékelését.

Or. en

Módosítás 407
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a világpiacok átláthatóságához való 
hozzájárulás;

d) a világpiacok átláthatóságához való 
hozzájárulás, többek között a szakpolitikák 
fejlesztési célú koherenciájának 
biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 408
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a világpiacok átláthatóságához való 
hozzájárulás;

d) a világpiaci fejlemények 
átláthatóságához hozzájáruló egyedi 
intézkedések elfogadása;
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Or. en

Indokolás

Pontosításra van szükség a d) ponttal kapcsolatos lehetséges kiadásokat illetően.

Módosítás 409
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk c) pontja alapján a Bizottság 
finanszírozást nyújt a KAP 
végrehajtásához és monitoringjához 
szükséges adatok – köztük a műholdas, a 
földrajzi térinformatikai és a meteorológiai 
adatok – gyűjtésével vagy beszerzésével, 
téradat-infrastruktúra és honlap 
létrehozásával, az időjárási viszonyokhoz 
kapcsolódó speciális tanulmányok 
készítésével, a talajegészség és a 
földhasználat-megváltoztatás 
megfigyelésének elősegítésére szolgáló 
távérzékeléssel, valamint az 
agrometeorológiai és az ökonometriai 
modellek aktualizálásával kapcsolatos 
intézkedésekhez. Szükség esetén ezeket az 
intézkedéseket az EEA, a JRC, a tagállami 
laboratóriumok és szervek 
közreműködésével, vagy a magánszektor 
bevonásával kell megvalósítani.

A 7. cikk c) pontja alapján a Bizottság 
finanszírozást nyújt a KAP 
végrehajtásához, valamint a KAP-nak és 
Unión belüli és kívüli hatásainak 
monitoringjához szükséges adatok – 
köztük a műholdas, a földrajzi 
térinformatikai és a meteorológiai adatok – 
gyűjtésével vagy beszerzésével, téradat-
infrastruktúra és honlap létrehozásával, az 
időjárási viszonyokhoz kapcsolódó 
speciális tanulmányok készítésével, a 
talajegészség és -minőség és a 
földhasználat-megváltoztatás 
megfigyelésének elősegítésére szolgáló 
távérzékeléssel, valamint az 
agrometeorológiai és az ökonometriai 
adatok és modellek aktualizálásával 
kapcsolatos intézkedésekhez. Szükség 
esetén ezeket az intézkedéseket az EEA, a 
JRC, a tagállami laboratóriumok és szervek 
közreműködésével, vagy a magánszektor 
bevonásával kell megvalósítani, azzal a 
feltétellel, hogy biztosított a pártatlanság 
és az átláthatóság a nyílt forrásból 
származó információk szellemében a 
nyilvános térben megosztott és közös 
erőforrások tekintetében.

Or. en
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Módosítás 410
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tagállamok 
együttműködnek annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a KAP előrehaladásának 
és teljesítményének méréséhez szükséges 
adatokhoz és információkhoz való 
hozzáférést; ez magában foglalhatja az 
információk és az adatok megosztását.

Or. en

Módosítás 411
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság finanszírozást biztosít a 
LUCAS és egyéb eszközök fenntartására 
és szükség esetén bővítésére a termőtalaj-
képződés és humuszképződés, a talajerózió 
és a növényvédőszer-felhalmozódás 
mérése céljából, annak érdekében, hogy 
ezek az eszközök a KAP – a stratégiai 
tervről szóló rendeletben [(EU) …/...] 
megfogalmazott – célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében biztosíthassák az 
uniós források hatékony elköltését. 

Or. en

Indokolás

Viszonylag kis összeg elköltésére van szükségünk ahhoz (például a közvetlen kifizetések 
összegéhez viszonyítva), hogy képesek legyünk annak ellenőrzésére, hogy a KAP valamennyi 
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célkitűzését megvalósítja-e, különösen a talaj és azon egyéb természeti erőforrások 
tekintetében, amelyeken a mezőgazdaság alapul.

Módosítás 412
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
A politikák fejlesztési célú 

koherenciájának monitoringja
(1) Az EUMSZ 208. cikkével összhangban 
a KAP hatása a fejlődő országok 
élelmezési rendszereire és hosszú távú 
élelmezésbiztonságára rendszeres és 
független értékelésének tárgyát képezi. Ez 
a monitoring különös figyelmet fordít 
arra, hogy az EU és a fejlődő országok 
közötti agrár-élelmiszeripari forgalom 
milyen hatást gyakorol a következőkre:
i. élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -
forgalmazás a legkevésbé fejlett 
országokban,
ii. helyi mezőgazdasági kistermelők és nő 
mezőgazdasági termelők,
iii. a fejlődő országok által érzékenynek 
tartott termékek,
iv. azon ágazatokból származó termékek, 
amelyekben termeléstől függő KAP-
kifizetéseket nyújtottak, és ahol KAP 
válságkezelési intézkedéseket vezettek be.
(2) Az értékelés megvizsgálja az uniós 
piacmegfigyelő központokból, 
esettanulmányokból, a fenntartható 
fejlesztési célokkal kapcsolatos 
jelentésekből származó adatokat, valamint 
a partnerországok és más érintett érdekelt 
felek, így például a civil szervezetek által 
átadott tényadatokat. E célból az uniós 
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piacmegfigyelő központok ágazati és 
földrajzi hatókörét ki kell terjeszteni a 
partnerországok által érzékenynek tartott 
termékekre és a legkevésbé fejlett 
országokra. A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján meghatározza 
az értékelés hatókörét és az ahhoz 
szükséges eljárást.
(3) Ha a monitoring adatai olyan 
kockázatot jeleznek, hogy egy fejlődő 
ország agrár-élelmiszeripari termelését és 
feldolgozását, vagy élelmezésbiztonságát 
káros hatások érhetik, akkor az Európai 
Bizottság korai előrejelzést bocsát ki, arra 
ösztönözve az Uniót és az érintett 
mezőgazdasági termelői közösségeket, 
valamint a partnerországok kormányait, 
hogy korrekciós intézkedések elfogadása 
céljából konzultáljanak egymással. Az 
érintett felek számára szociális 
biztosítékokat kell rendelkezésre 
bocsátani.
(4) Ha nem kerül sor korai előrejelzésre, 
de káros hatások jelentkeznek, akkor az 
érintett fél panaszt nyújthat be. A 
panaszokat meg kell kapnia az Európai 
Parlament a politikák fejlesztési célú 
koherenciájával foglalkozó állandó 
előadójának, és a panaszokat az Európai 
Bizottságban a meghallgatási 
tisztviselőknek kell kezelniük. Az érintett 
csoportok és más érdekelt felek 
bizonyítékokat nyújthatnak be.
(5) A Bizottság éves jelentést küld a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
az értékelés eredményéről, a beérkezett 
bizonyítékokról és az EU politikai 
válaszáról. 

Or. en

Indokolás

Ennek az eljárásnak a célja az, hogy létrehozzon egy mechanizmust, amely ellenőrzi a 
politikák fejlesztési célú koherenciáját és egyidejűleg lehetővé teszi, hogy a Bizottság 
megkapja a potenciálisan érintett piacok és közösségek jelzéseit. Ez kiterjed a már létező 
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piacmegfigyelő központok szerepére. A meghallgatási tisztviselő funkciója már létezik az 
Európai Bizottságban, és ez a szerep a kereskedelmi és mezőgazdasági hatáskörökkel 
rendelkező EU-delegációkon is alapulhat.

Módosítás 413
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a KAP-stratégiai terv 
jóváhagyására vonatkozó határozatának 
elfogadását követően egy kezdeti 
előfinanszírozási összeget folyósít a 
tagállamnak a KAP-stratégiai terv teljes 
időtartamára vonatkozóan. A kezdeti 
előfinanszírozási összeg részletekben 
fizetendő, a következők szerint:

A Bizottság a KAP-stratégiai terv 
jóváhagyására vonatkozó határozatának 
elfogadását követően egy kezdeti 
előfinanszírozási összeget folyósít a 
tagállamnak a KAP-stratégiai terv teljes 
időtartamára vonatkozóan. A kezdeti 
előfinanszírozási összeget a KAP-stratégiai 
terv teljes időtartamára az EMVA 
támogatási kvóta 5%-ában kell 
megfizetni:

Or. pl

Módosítás 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a KAP-stratégiai terv 
jóváhagyására vonatkozó határozatának 
elfogadását követően egy kezdeti 
előfinanszírozási összeget folyósít a 
tagállamnak a KAP-stratégiai terv teljes 
időtartamára vonatkozóan. A kezdeti 
előfinanszírozási összeg részletekben 
fizetendő, a következők szerint:

A Bizottság a KAP-stratégiai terv 
jóváhagyására vonatkozó határozatának 
elfogadását követően egy kezdeti 
előfinanszírozási összeget folyósít a 
tagállamnak a KAP-stratégiai terv teljes 
időtartamára vonatkozóan. A kezdeti 
előfinanszírozási összeget a KAP-stratégiai 
terv teljes időtartamára az EMVA 
támogatási kvóta 5%-ában kell 
megfizetni:
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Or. pl

Módosítás 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2021-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

törölve

Or. pl

Módosítás 416
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2021-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

törölve

Or. pl

Módosítás 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2021-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

a) 2021-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1,5 %-a;
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Or. es

Indokolás

Az előfinanszírozásnak két éven keresztül kell tartania a második pillér intézkedéseinek 
elindításával kapcsolatos késedelmek megelőzése érdekében.

Módosítás 418
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2021-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

a) 2021-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1,5 %-a;

Or. it

Módosítás 419
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2021-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

a) 2021-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1,5 %-a;

Or. es

Módosítás 420
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

törölve

Or. pl

Módosítás 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

törölve

Or. pl

Módosítás 422
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1,5 %-a;

Or. es

Módosítás 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1,5 %-a;

Or. es

Indokolás

Az előfinanszírozásnak két éven keresztül kell tartania a második pillér intézkedéseinek 
elindításával kapcsolatos késedelmek megelőzése érdekében.

Módosítás 424
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

b) 2022-ben: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1,5 %-a;

Or. it

Módosítás 425
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2023-ban: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a.

törölve

Or. es

Módosítás 426
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Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2023-ban: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a.

törölve

Or. es

Indokolás

Az előfinanszírozásnak két éven keresztül kell tartania a második pillér intézkedéseinek 
elindításával kapcsolatos késedelmek megelőzése érdekében.

Módosítás 427
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2023-ban: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a.

törölve

Or. pl

Módosítás 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2023-ban: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a.

törölve
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Or. pl

Módosítás 429
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2023-ban: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a.

c) 2023-ban: a KAP-stratégiai terv 
teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1,5 %-a.

Or. it

Módosítás 430
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) További előfinanszírozás nem 
folyósítható, illetve nem fizettethető 
vissza, amennyiben az (EU) …/... rendelet 
[a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 
90. cikkével összhangban átcsoportosítás 
történt az EMVA-ból vagy az EMVA-ba.

(3) További előfinanszírozás 
folyósítandó, illetve visszafizettetendő, 
amennyiben az (EU) …/... rendelet [a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 90. 
cikkével összhangban átcsoportosítás 
történt az EMVA-ból vagy az EMVA-ba.

Or. en

Indokolás

Az EMVA által finanszírozott beavatkozások zökkenőmentes indulását soha nem gátolhatják 
az EU-ból érkező alacsony előfinanszírozási összegek. Különösen, hogy az EMVA által 
finanszírozott beavatkozások fontos (pl. környezetvédelmi, vidékfejlesztési stb.) célokhoz 
járulnak hozzá. Nem indokolt az előfinanszírozást a kezdeti EMVA-költségvetés alapján 
számítani, mivel a két pillér közötti lehetséges átvezetések jelentős hatással lehetnek az 
előfinanszírozásra rendelkezésre álló teljes összegre.

Módosítás 431
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Jan Huitema, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) További előfinanszírozás nem 
folyósítható, illetve nem fizettethető vissza, 
amennyiben az (EU) …/... rendelet [a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 90. 
cikkével összhangban átcsoportosítás 
történt az EMVA-ból vagy az EMVA-ba.

(3) További előfinanszírozás 
folyósítható, illetve visszafizettethető, 
amennyiben az (EU) …/... rendelet [a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 90. 
cikkével összhangban átcsoportosítás 
történt az EMVA-ból vagy az EMVA-ba.

Or. en

Módosítás 432
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az előfinanszírozás kamatait az 
adott KAP-stratégiai tervre kell fordítani, 
valamint azokat le kell vonni a végső 
kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő 
közkiadások összegéből.

(4) Az előfinanszírozás kamatait az 
adott KAP-stratégiai tervre vagy a 
regionális beavatkozási tervre kell 
fordítani, valamint azokat le kell vonni a 
végső kiadásigazoló nyilatkozatban 
szereplő közkiadások összegéből.

Or. en

Indokolás

A regionális tervek esetében és e cikk koherenciájának megőrzése érdekében az 
előfinanszírozási összegek által termelt kamatokat arra a tervre kell fordítani, amely 
létrehozta azokat.

Módosítás 433
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell 
teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes 
intézkedések hozzájárulási mértékének az 
adott intézkedés címén felmerült 
közkiadásokra való alkalmazásával 
történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 85. 
cikkében foglaltak szerint.

(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
vagy adott esetben a regionális 
beavatkozási tervekhez kapcsolódóan 
időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Ezek 
kiszámítása az egyes intézkedések 
hozzájárulási mértékének az adott 
intézkedés címén felmerült közkiadásokra 
való alkalmazásával történik, az (EU) 
…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet] 85. cikkében foglaltak 
szerint.

Or. en

Indokolás

Az időközi kifizetésekre vonatkozó pontosítás a regionális beavatkozási tervek esetében.

Módosítás 434
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell 
teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes 
intézkedések hozzájárulási mértékének az 
adott intézkedés címén felmerült 
közkiadásokra való alkalmazásával 
történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 85. 
cikkében foglaltak szerint.

(1) Az egyes KAP-stratégiai tervekhez 
kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell 
teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes 
intézkedések társfinanszírozási arányának 
az adott intézkedés címén felmerült 
közkiadásokra való alkalmazásával 
történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 85. 
cikkében foglaltak szerint.

Or. en

Módosítás 435
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
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30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a pénzügyi eszközök 
végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. 
cikkével összhangban történik, akkor a 
kiadásigazoló nyilatkozatokban fel kell 
tüntetni az irányító hatóság által a végső 
kedvezményezettek részére kifizetett teljes 
összeget, garanciák esetében pedig a 
garanciaszerződésekben meghatározottak 
szerint elkülönített összegeket, az (EU) 
…/… rendelet [KAP-stratégiai terv – a 
finanszírozási eszközökre vonatkozó 
támogathatósági szabályok] 74. cikke (5) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említettek szerint.

(3) Ha a pénzügyi eszközök 
végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 53. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
történik, akkor a kiadásigazoló 
nyilatkozatokban fel kell tüntetni az 
irányító hatóság által a végső 
kedvezményezettek részére kifizetett teljes 
összeget, garanciák esetében pedig a 
garanciaszerződésekben meghatározottak 
szerint elkülönített összegeket, az (EU) 
…/… rendelet [KAP-stratégiai terv – a 
finanszírozási eszközökre vonatkozó 
támogathatósági szabályok] 74. cikke (5) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említettek szerint.

Or. sl

Indokolás

Hivatkozni kell a közös rendelkezésekről szóló rendelet az irányító hatóság által kezelt 
pénzügyi eszközökről szóló 53. cikkének (1) bekezdésére.

Módosítás 436
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a finanszírozási eszközök 
végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. 
cikkével összhangban történik, akkor a 
finanszírozási eszközökre vonatkozó 
kiadásokat tartalmazó kiadásigazoló 
nyilatkozatokat az alábbi feltételekkel 
összhangban kell benyújtani:

(4) Ha a finanszírozási eszközök 
végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 53. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
történik, akkor a finanszírozási eszközökre 
vonatkozó kiadásokat tartalmazó 
kiadásigazoló nyilatkozatokat az alábbi 
feltételekkel összhangban kell benyújtani:

Or. sl
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Indokolás

Hivatkozni kell a közös rendelkezésekről szóló rendelet az irányító hatóság felelősségi 
körében kezelt pénzügyi eszközökről szóló 53. cikkének (2) bekezdésére.

Módosítás 437
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentés átvételét 
követően a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv 
végrehajtásának utolsó évére vonatkozó 
éves elszámolás és a számlaelszámolásról 
hozott kapcsolódó határozatok alapján – a 
rendelkezésére álló források függvényében 
– kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az 
(EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) 
bekezdésében a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentés átvételét 
követően, és azzal a feltétellel, hogy az 
érintett tagállam bizonyította a 
Bizottságnak, hogy számszerűsíthető, 
mérhető és objektív vagy tudományosan 
ellenőrizhető eredményeket ért el az 
éghajlati, környezeti és fejlesztési 
fenntarthatóság terén, beleértve a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendet és a Párizsi 
Megállapodást, a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv 
végrehajtásának utolsó évére vonatkozó 
éves elszámolás és a számlaelszámolásról 
hozott kapcsolódó határozatok alapján – a 
rendelkezésére álló források függvényében 
– kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az 
(EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) 
bekezdésében a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

Or. en
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Módosítás 438
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentés átvételét 
követően a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv 
végrehajtásának utolsó évére vonatkozó 
éves elszámolás és a számlaelszámolásról 
hozott kapcsolódó határozatok alapján – a 
rendelkezésére álló források függvényében 
– kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az 
(EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) 
bekezdésében a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentés átvételét 
követően a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv 
vagy adott esetben regionális beavatkozási 
terv végrehajtásának utolsó évére 
vonatkozó éves elszámolás és a 
számlaelszámolásról hozott kapcsolódó 
határozatok alapján – a rendelkezésére álló 
források függvényében – kifizeti az 
egyenleget. Az elszámolást az (EU) .../... 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 80. cikkének (3) bekezdésében a 
kiadások támogathatóságára meghatározott 
végső határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

Or. en

Indokolás

A vidékfejlesztési beavatkozások egyenlegének kifizetésére vonatkozó pontosítás a regionális 
beavatkozási programok esetében.

Módosítás 439
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentés átvételét 
követően a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv 
végrehajtásának utolsó évére vonatkozó 
éves elszámolás és a számlaelszámolásról 
hozott kapcsolódó határozatok alapján – a 
rendelkezésére álló források 
függvényében – kifizeti az egyenleget. Az 
elszámolást az (EU) .../... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 80. 
cikkének (3) bekezdésében a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó teljesítményjelentés átvételét 
követően a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv 
végrehajtásának utolsó évére vonatkozó 
éves elszámolás és a számlaelszámolásról 
hozott kapcsolódó határozatok alapján 
kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az 
(EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) 
bekezdésében a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

Or. en

Indokolás

Ennek a mondatnak nincs értelme, ugyanis a Bizottság az egyenleg kifizetése előtt mindig 
megvizsgálja a források rendelkezésre állását.

Módosítás 440
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentés átvételét 
követően a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv 
végrehajtásának utolsó évére vonatkozó 

(1) A KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentés átvételét 
követően a Bizottság az EMVA 
beavatkozástípusok szintjén hatályos 
pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv 
végrehajtásának utolsó évére vonatkozó 



PE630.688v01-00 68/187 AM\1170200HU.docx

HU

éves elszámolás és a számlaelszámolásról 
hozott kapcsolódó határozatok alapján – a 
rendelkezésére álló források 
függvényében – kifizeti az egyenleget. Az 
elszámolást az (EU) .../... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 80. 
cikkének (3) bekezdésében a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

éves elszámolás és a számlaelszámolásról 
hozott kapcsolódó határozatok alapján 
kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az 
(EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) 
bekezdésében a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidő letelte után legkésőbb hat 
hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és 
annak a kifizető ügynökségnél a kiadások 
támogathatóságára meghatározott végső 
határidőig felmerült kiadásokra kell 
vonatkoznia.

Or. en

Módosítás 441
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőig nem 
kapja kézhez az elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentést, valamint 
a tervvégrehajtás utolsó évéhez kapcsolódó 
elszámoláshoz szükséges 
dokumentumokat, a Bizottság a 32. 
cikknek megfelelően automatikusan 
visszavonja az egyenlegre vonatkozó 
kötelezettségvállalást.

(3) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőig nem 
kapja kézhez az elért eredményekről szóló 
utolsó éves teljesítményjelentést, valamint 
a tervvégrehajtás utolsó évéhez kapcsolódó 
elszámoláshoz szükséges 
dokumentumokat, a Bizottság a 32. 
cikknek megfelelően automatikusan 
visszavonja az egyenlegre vonatkozó 
kötelezettségvállalást.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság más uniós alapokhoz hasonlóan e jogalkotási tervezetben is éves 
jelentéstételi kötelezettséget javasol előírni az uniós tagállamok számára. Nem támogathatom 
ezt az új elemet, mivel az éves teljesítményjelentésekhez szükséges adatokat a nemzeti és 
regionális hatóságok nem lennének képesek összegyűjteni és feldolgozni. A kétévente vagy 
háromévente készített (kétéves vagy hároméves) jelentések jobban megvalósíthatók lennének, 
így biztosított lenne a jelentések pontossága és hitelessége.
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Módosítás 442
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. pl

Módosítás 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
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sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. pl

Módosítás 444
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

A módosítás az N+3-as szabály visszaállítását célozza annak biztosítása érdekében, hogy 
elegendő idő legyen a programok helyes végrehajtására, és hogy az éves költségvetési keretet 
kellő mértékben felhasználják.

Módosítás 445
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. ro

Módosítás 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. pl

Indokolás

Ez a módosítás megkönnyíti a második pillérhez tartozó összegek jobb felhasználását. Az 
n+3-as elvet meg kell őrizni.
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Módosítás 447
Norbert Lins

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. de

Indokolás

Fenn kell tartani a jelenlegi állapotot.

Módosítás 448
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
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kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. hr

Módosítás 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. es

Indokolás

Az N+3-as szabályt meg kell tartani a költségvetési kötelezettségvállalások teljesítésének 
megkönnyítése érdekében. A KAP-modell megváltoztatása azt jelenti, hogy ezt a szabályt nem 
kell módosítani, legalábbis nem most. Ez a módosítás összhangban van a stratégiai tervekre 
vonatkozó jelentéstervezetben kifejtett állásponttal.

Módosítás 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová



PE630.688v01-00 74/187 AM\1170200HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Módosítás 451
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.
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Or. es

Indokolás

A kezdeti programozási évek alatt nehezebb teljesíteni ezt a szigorúbb előírást. Úgy véljük, 
hogy e kötelezettségvállalások teljesítése érdekében meg kell őrizni az n+3-as szabályt.

Módosítás 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Módosítás 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
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előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az N+3-as szabály megtartását részesítem előnyben a javasolt N+2-es szabállyal szemben. 
Több időre van szükségünk ahhoz, hogy az uniós források teljes mértékben fel legyenek 
használva a beruházásokhoz, a környezetvédelmez, éghajlatvédelemhez stb., és ne vesszenek 
el pénzösszegek.

Módosítás 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 455
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő második év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság egy adott KAP-
stratégiai terv vidékfejlesztési 
beavatkozásaira vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás bármely olyan részét 
automatikusan visszavonja, amely 
előfinanszírozásként vagy időközi 
kifizetésként nem került felhasználásra, 
vagy amelyre a költségvetési 
kötelezettségvállalást követő harmadik év 
december 31-ig felmerült kiadás címén 
egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat 
sem érkezik a Bizottsághoz, amely 
megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek.

Or. it

Módosítás 456
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Felfüggesztő hatályú jogi eljárások 
vagy közigazgatási jogorvoslati eljárások 
esetén – az eljárások idejére és az érintett 
műveletekkel kapcsolatos összeg 
tekintetében – megszakad a 
kötelezettségvállalás automatikus 
visszavonására vonatkozóan az (1) és 
(2) bekezdésben említett időszak, feltéve, 
hogy a tagállam az N+3. év január 31-ig 
kellően megindokolt értesítést juttat el a 
Bizottsághoz.

(3) Felfüggesztő hatályú jogi eljárások 
vagy közigazgatási jogorvoslati eljárások 
esetén – az eljárások idejére és az érintett 
műveletekkel kapcsolatos összeg 
tekintetében – megszakad a 
kötelezettségvállalás automatikus 
visszavonására vonatkozóan az (1) és 
(2) bekezdésben említett időszak, feltéve, 
hogy a tagállam az N+4. év január 31-ig 
kellően megindokolt értesítést juttat el a 
Bizottsághoz.

Or. hr
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Módosítás 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Felfüggesztő hatályú jogi eljárások 
vagy közigazgatási jogorvoslati eljárások 
esetén – az eljárások idejére és az érintett 
műveletekkel kapcsolatos összeg 
tekintetében – megszakad a 
kötelezettségvállalás automatikus 
visszavonására vonatkozóan az (1) és 
(2) bekezdésben említett időszak, feltéve, 
hogy a tagállam az N+3. év január 31-ig 
kellően megindokolt értesítést juttat el a 
Bizottsághoz.

(3) Felfüggesztő hatályú jogi eljárások 
vagy közigazgatási jogorvoslati eljárások 
esetén – az eljárások idejére és az érintett 
műveletekkel kapcsolatos összeg 
tekintetében – megszakad a 
kötelezettségvállalás automatikus 
visszavonására vonatkozóan az (1) és 
(2) bekezdésben említett időszak, feltéve, 
hogy a tagállam az N+4. év január 31-ig 
kellően megindokolt értesítést juttat el a 
Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van az „Omnibus” rendelettel.

Módosítás 458
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Felfüggesztő hatályú jogi eljárások 
vagy közigazgatási jogorvoslati eljárások 
esetén – az eljárások idejére és az érintett 
műveletekkel kapcsolatos összeg 
tekintetében – megszakad a 
kötelezettségvállalás automatikus 
visszavonására vonatkozóan az (1) és 
(2) bekezdésben említett időszak, feltéve, 
hogy a tagállam az N+3. év január 31-ig 
kellően megindokolt értesítést juttat el a 

(3) Felfüggesztő hatályú jogi eljárások 
vagy közigazgatási jogorvoslati eljárások 
esetén – az eljárások idejére és az érintett 
műveletekkel kapcsolatos összeg 
tekintetében – megszakad a 
kötelezettségvállalás automatikus 
visszavonására vonatkozóan az (1) és 
(2) bekezdésben említett időszak, feltéve, 
hogy a tagállam az N+4. év január 31-ig 
kellően megindokolt értesítést juttat el a 
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Bizottsághoz. Bizottsághoz.

Or. es

Módosítás 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+2. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+3. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

Or. es

Módosítás 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+2. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+3. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

Or. en

Indokolás

Az N+3-as szabály megtartását részesítem előnyben a javasolt N+2-es szabállyal szemben. 
Több időre van szükségünk ahhoz, hogy az uniós források teljes mértékben fel legyenek 
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használva a beruházásokhoz, a környezetvédelmez, éghajlatvédelemhez stb., és ne vesszenek 
el pénzösszegek.

Módosítás 461
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+2. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+3. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

Or. it

Módosítás 462
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+2. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+3. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

Or. ro

Módosítás 463
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+2. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+3. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

Or. hr

Módosítás 464
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+2. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+3. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

Or. es

Módosítás 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+2. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;

a) a költségvetési kötelezettségvállalás 
azon része, amelyről kiadásigazoló 
nyilatkozat került kiállításra, azonban 
visszatérítését a Bizottság az N+3. év 
december 31-én csökkentette vagy 
felfüggesztette;
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Or. en

Módosítás 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA keretébe tartozó műveletek 
abban az esetben részesülhetnek egyéb 
támogatásban a KAP-stratégiai tervből, az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból vagy más uniós eszközökből, ha 
a különböző támogatási formákból 
származó támogatás teljes halmozott 
összege nem haladja meg az adott 
beavatkozás tekintetében az (EU) .../... 
rendelet (a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet) III. címében említett legmagasabb 
támogatási intenzitást vagy támogatási 
összeget. Ilyen esetben a tagállamnak az 
alábbiakra vonatkozó kiadásokat nem kell 
bejelentenie a Bizottságnak:

Az EMVA keretébe tartozó műveletek 
abban az esetben részesülhetnek egyéb 
támogatásban a KAP-stratégiai tervből, az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból vagy más uniós eszközökből, ha 
a különböző támogatási formákból 
származó támogatás teljes halmozott 
összege nem haladja meg az adott 
beavatkozás tekintetében az (EU) .../... 
rendelet (a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet) III. címében említett legmagasabb 
támogatási intenzitást vagy támogatási 
összeget. Ilyen esetben a kifizetési 
kérelmekben bejelentett kiadásokat a 
következők egyike esetén nem kell 
bejelenteni:

Or. en

Módosítás 467
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA keretébe tartozó műveletek 
abban az esetben részesülhetnek egyéb 
támogatásban a KAP-stratégiai tervből, az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból vagy más uniós eszközökből, ha 
a különböző támogatási formákból 
származó támogatás teljes halmozott 
összege nem haladja meg az adott 

Az EMVA keretébe tartozó műveletek 
abban az esetben részesülhetnek egyéb 
támogatásban a KAP-stratégiai tervből, az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból vagy más uniós eszközökből, ha 
a különböző támogatási formákból 
származó támogatás teljes halmozott 
összege nem haladja meg az adott 
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beavatkozás tekintetében az (EU) .../... 
rendelet (a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet) III. címében említett legmagasabb 
támogatási intenzitást vagy támogatási 
összeget. Ilyen esetben a tagállamnak az 
alábbiakra vonatkozó kiadásokat nem kell 
bejelentenie a Bizottságnak:

beavatkozás tekintetében az (EU) .../... 
rendelet (a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet) III. címében említett legmagasabb 
támogatási intenzitást vagy támogatási 
összeget. Ilyen esetben a tagállamnak az 
alábbiakra vonatkozó kiadások egészét 
vagy egy részét nem kell bejelentenie a 
Bizottságnak:

Or. en

Indokolás

A második albekezdés utolsó mondata kizárja a KAP-stratégiai terv kiadásainak 
hozzáadódását más uniós eszközökhöz (bármelyik bejelenthető), mivel az első mondat 
kifejezetten lehetővé teszi azt egészen a legmagasabb támogatási intenzitásig.

Módosítás 468
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiadásigazoló nyilatkozatokban 
feltüntetendő kiadás összegét arányosan 
kell kiszámítani, a támogatási feltételeket 
meghatározó dokumentummal 
összhangban.

A kiadásigazoló nyilatkozatokban 
feltüntetendő, a második albekezdésben 
említett különböző támogatási 
eszközökhöz kapcsolódó kiadás összegét 
arányosan kell kiszámítani, a támogatási 
feltételeket meghatározó dokumentummal 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Az utolsó albekezdés feltehetően szintén lehetővé teszi a kiadások arányos bejelentését a 
különböző eszközök tekintetében, a megfogalmazás nem teljesen egyértelmű.

Módosítás 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. 
cikkben említett kiadásokat az Unió csak 
abban az esetben finanszírozza, ha:

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. 
cikkben említett kiadásokat az Unió csak 
abban az esetben finanszírozza, ha azok 
akkreditált kifizető ügynökségeknél 
merültek fel:

Or. en

Módosítás 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok akkreditált kifizető 
ügynökségeknél merültek fel,

törölve

Or. en

Módosítás 471
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok megfeleltek az uniós 
jogszabályoknak,

b) azok megfeleltek az uniós 
jogszabályoknak.

Or. fr

Indokolás

A cél ez esetben az, hogy meghatározzunk egy középutat az éves, teljesítményalapú ellenőrző 
rendszer korlátai, a tagállamok uniós célok felé történő előrehaladása többéves 
monitoringjának előnyei, és a jelenlegi helyzethez való visszatérés (csak megfelelőségi 
ellenőrzések) között.  Nem tűnik realisztikusnak mindhárom rendszer bevezetése, így az a 
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javaslatunk, hogy csak a kiadásokkal kapcsolatos megfelelőségi ellenőrzés és egy többéves 
teljesítményellenőrzési rendszer maradjon meg.

Módosítás 472
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az (EU)…/… rendeletben [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] említett 
beavatkozástípusok esetében:

törölve

i. bejelentett eredmények kapcsolódnak 
hozzájuk, és
ii. az alkalmazandó irányítási 
rendszerekkel összhangban merültek fel, 
az egyéni kedvezményezettekre 
vonatkozóan a nemzeti KAP-stratégiai 
tervekben meghatározott támogathatósági 
feltételeket nem számítva.

Or. fr

Indokolás

E megszüntető módosítás célja az, hogy meghatározzunk egy középutat az éves, 
teljesítményalapú ellenőrző rendszer korlátai, a tagállamok uniós célok felé történő 
előrehaladása többéves monitoringjának előnyei, és a jelenlegi helyzethez való visszatérés 
(csak megfelelőségi ellenőrzések) között.  Nem tűnik realisztikusnak mindhárom rendszer 
bevezetése, így az a javaslatunk, hogy csak a kiadásokkal kapcsolatos megfelelőségi 
ellenőrzés és egy többéves teljesítményellenőrzési rendszer maradjon meg.

Módosítás 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. bejelentett eredmények 
kapcsolódnak hozzájuk, és

törölve
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Or. en

Indokolás

Ez a pont törlendő, mivel az eredmények bejelentése nem a kiadásigazoló nyilatkozat, hanem 
a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet 121. cikkének (4) bekezdésében említett 
teljesítményjelentések részét képezi.

Módosítás 474
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. bejelentett eredmények 
kapcsolódnak hozzájuk, és

i. bejelentett eredmények 
kapcsolódnak hozzájuk a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet I. melléklete szerint, 
amely biztosít legalább egy az egész 
Unióra vonatkozó fenntarthatósági 
alapot, és

Or. en

Módosítás 475
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. nem okoznak társadalmi vagy 
környezeti károkat, és összhangban 
vannak az EU politikai szándékaival és a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet 5. és 
6. cikke szerinti nemzetközi 
kötelezettségvállalásokkal és 
kötelezettségekkel.

Or. en
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Módosítás 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az alkalmazandó irányítási 
rendszerekkel összhangban merültek fel, 
az egyéni kedvezményezettekre 
vonatkozóan a nemzeti KAP-stratégiai 
tervekben meghatározott támogathatósági 
feltételeket nem számítva.

törölve

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt modellváltás nem lehet részrehajló, és nem jelentheti azt, hogy a 
KAP-stratégiai tervhez tartozó intézkedések kiadásainak elszámolására vonatkozóan két 
egymás mellett létező megközelítés jön létre. A teljesítményalapú megközelítésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes mértékben felváltsa a kiadások teljesítésére 
vonatkozó megközelítést. Az irányítási rendszerek megfelelő működését előzetesen validálni 
kell a kifizető ügynökség akkreditálása keretében. A monitoringot és az ajánlásokat a 
Bizottság is magára vállalhatja a programozás során.

Módosítás 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az alkalmazandó irányítási 
rendszerekkel összhangban merültek fel, 
az egyéni kedvezményezettekre 
vonatkozóan a nemzeti KAP-stratégiai 
tervekben meghatározott támogathatósági 
feltételeket nem számítva.

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez a pont törlendő, mivel ez a kérdés az 53. cikkben meghatározott szabályszerűségi eljárások 
keretébe tartozik.

Módosítás 478
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az alkalmazandó irányítási 
rendszerekkel összhangban merültek fel, az 
egyéni kedvezményezettekre vonatkozóan 
a nemzeti KAP-stratégiai tervekben 
meghatározott támogathatósági 
feltételeket nem számítva.

ii. az alkalmazandó irányítási 
rendszerekkel összhangban merültek fel, 
tiszteletben tartva a nemzeti KAP-
stratégiai tervekben meghatározott 
feltételességeket, amely közös 
megközelítést és egyenlő feltételeket 
biztosít a tagállamok között.

Or. en

Indokolás

A teljesítésre vonatkozó új megközelítés a hangsúlyt a mezőgazdasági üzemi szintet jellemző 
támogathatóságról az állami szinten jelentkező eredményekre helyezi át, azonban a 
mezőgazdasági üzemi szintre vonatkozó szabályokat a tagállamok határozzák meg; fontos, 
hogy a tagállamok közös megközelítéssel rendelkezzenek, és együtt fenntartsák az egyenlő 
feltételekre vonatkozó közös megközelítést, amely a közös piac alapja.

Módosítás 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés c) pontjának i. alpontja 
nem alkalmazandó az (EU)…/… 
rendeletben [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet] említett beavatkozástípusok 
kedvezményezettjei részére fizetett 

törölve
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előlegekre.

Or. fr

Indokolás

A cél ez esetben az, hogy meghatározzunk egy középutat az éves, teljesítményalapú ellenőrző 
rendszer korlátai, a tagállamok uniós célok felé történő előrehaladása többéves 
monitoringjának előnyei, és a jelenlegi helyzethez való visszatérés (csak megfelelőségi 
ellenőrzések) között.  Nem tűnik realisztikusnak mindhárom rendszer bevezetése, így az a 
javaslatunk, hogy csak a kiadásokkal kapcsolatos megfelelőségi ellenőrzés és egy többéves 
teljesítményellenőrzési rendszer maradjon meg.

Módosítás 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kifizetési határidőket uniós 
jogszabály állapítja meg, a kifizető 
ügynökségek által a kedvezményezettek 
számára a kifizetés lehetséges legkorábbi 
időpontja előtt, illetőleg a kifizetés 
lehetséges legkésőbbi időpontja után 
teljesített minden kifizetés elesik az uniós 
finanszírozásra való jogosultságtól.

Amennyiben a kifizetési határidőket uniós 
jogszabály állapítja meg, a kifizető 
ügynökségek által a kedvezményezettek 
számára a kifizetés lehetséges legkorábbi 
időpontja előtt, illetőleg a kifizetés 
lehetséges legkésőbbi időpontja után 
teljesített minden kifizetés elesik az uniós 
finanszírozásra való jogosultságtól, 
azonban csak akkor, ha az érintett 
mulasztás súlyosan sérti az Unió pénzügyi 
érdekeit.  A szóban forgó kifizető 
ügynökségnek minden esetben lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy magyarázattal 
szolgáljon a késedelemre.

Or. fr

Módosítás 481
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kifizetési határidőket uniós 
jogszabály állapítja meg, a kifizető 
ügynökségek által a kedvezményezettek 
számára a kifizetés lehetséges legkorábbi 
időpontja előtt, illetőleg a kifizetés 
lehetséges legkésőbbi időpontja után 
teljesített minden kifizetés elesik az uniós 
finanszírozásra való jogosultságtól.

Amennyiben a kifizetési határidőket uniós 
jogszabály állapítja meg, a kifizető 
ügynökségek által a kedvezményezettek 
számára a kifizetés legkorábbi lehetséges 
időpontja előtt, illetőleg a kifizetés 
lehetséges legkésőbbi időpontja után 
teljesített minden kifizetés elesik az uniós 
finanszírozásra való jogosultságtól, kivéve 
az olyan esetekben, illetve az olyan 
feltételek és korlátok mellett, amelyek 
meghatározása során figyelembe kell 
venni az arányosság elvét.

Or. en

Indokolás

E tárgyban az 1306/2013/EU rendelet 40. cikkének szövege jobban kifejezi az Unió céljait.

Módosítás 482
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy e rendeletet kiegészítse az 
azon körülményekre és feltételekre 
vonatkozó szabályokkal, amelyek mellett 
az e cikk első bekezdésében említett 
kifizetések – az arányosság elvének szem 
előtt tartásával – finanszírozásra 
jogosultnak tekinthetők.

Annak érdekében, hogy a kifizetés 
legkorábbi lehetséges időpontja előtt, 
illetőleg a kifizetés lehetséges legkésőbbi 
időpontja után felmerült kiadások 
jogosulttá váljanak az uniós 
finanszírozásra, ugyanakkor ennek 
pénzügyi hatása korlátozott maradjon, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelőn felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első 
bekezdésben foglalt szabálytól való 
eltérésekről.

Or. en
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Indokolás

E tárgyban az 1306/2013/EU rendelet 40. cikkének szövege jobban kifejezi az Unió céljait.

Módosítás 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. cikk törölve
A havi és időközi kifizetések csökkentése
(1) Amennyiben a kiadásigazoló 
nyilatkozatok vagy a 88. cikkben említett 
információk alapján a Bizottság 
megállapítja, hogy az uniós 
jogszabályokban meghatározott pénzügyi 
felső összeghatárokat nem tartották be, 
akkor a 19. cikk (3) bekezdésében említett, 
havi kifizetésekről szóló végrehajtási jogi 
aktus vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések keretében csökkenti az érintett 
tagállam számára nyújtandó havi vagy 
időközi kifizetéseket.
(2) Amennyiben a Bizottság a 
kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. 
cikkben említett információk alapján 
megállapítja, hogy a 36. cikkben említett 
fizetési határidőket nem tartották be, az 
érintett tagállam számára lehetőséget 
biztosít arra, hogy harminc napnál nem 
rövidebb határidőn belül megtegye 
észrevételeit. Amennyiben a tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem tesz 
észrevételeket, vagy válaszát a Bizottság 
elégtelennek minősíti, akkor a Bizottság 
csökkentheti vagy felfüggesztheti az 
érintett tagállam számára nyújtandó havi 
vagy időközi kifizetéseket a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetésekre 
vonatkozó végrehajtási jogi aktusok révén, 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések keretében.
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(3) Az e cikk értelmében végrehajtott 
csökkentéseket az 51. cikk sérelme nélkül 
kell alkalmazni.
(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a 36. cikkben említett mechanizmus 
megfelelő működésének biztosításához 
kapcsolódó eljárások és egyéb gyakorlati 
rendelkezések tekintetében. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. pl

Módosítás 484
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. cikk törölve
A havi és időközi kifizetések csökkentése
(1) Amennyiben a kiadásigazoló 
nyilatkozatok vagy a 88. cikkben említett 
információk alapján a Bizottság 
megállapítja, hogy az uniós 
jogszabályokban meghatározott pénzügyi 
felső összeghatárokat nem tartották be, 
akkor a 19. cikk (3) bekezdésében említett, 
havi kifizetésekről szóló végrehajtási jogi 
aktus vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések keretében csökkenti az érintett 
tagállam számára nyújtandó havi vagy 
időközi kifizetéseket.
(2) Amennyiben a Bizottság a 
kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. 
cikkben említett információk alapján 
megállapítja, hogy a 36. cikkben említett 
fizetési határidőket nem tartották be, az 
érintett tagállam számára lehetőséget 
biztosít arra, hogy harminc napnál nem 
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rövidebb határidőn belül megtegye 
észrevételeit. Amennyiben a tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem tesz 
észrevételeket, vagy válaszát a Bizottság 
elégtelennek minősíti, akkor a Bizottság 
csökkentheti vagy felfüggesztheti az 
érintett tagállam számára nyújtandó havi 
vagy időközi kifizetéseket a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetésekre 
vonatkozó végrehajtási jogi aktusok révén, 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések keretében.
(3) Az e cikk értelmében végrehajtott 
csökkentéseket az 51. cikk sérelme nélkül 
kell alkalmazni.
(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a 36. cikkben említett mechanizmus 
megfelelő működésének biztosításához 
kapcsolódó eljárások és egyéb gyakorlati 
rendelkezések tekintetében. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. pl

Módosítás 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a kiadásigazoló 
nyilatkozatok vagy a 88. cikkben említett 
információk alapján a Bizottság 
megállapítja, hogy az uniós 
jogszabályokban meghatározott pénzügyi 
felső összeghatárokat nem tartották be, 
akkor a 19. cikk (3) bekezdésében említett, 
havi kifizetésekről szóló végrehajtási jogi 
aktus vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések keretében csökkenti az érintett 

(1) Amennyiben a kiadásigazoló 
nyilatkozatok vagy a 88. cikkben említett 
információk alapján a Bizottság 
megállapítja, hogy az uniós 
jogszabályokban meghatározott pénzügyi 
felső összeghatárokat nem tartották be, 
akkor az Európai Parlament és a Tanács 
előzetes jóváhagyásával csökkenti az 
érintett tagállam számára nyújtandó havi 
vagy időközi kifizetéseket.
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tagállam számára nyújtandó havi vagy 
időközi kifizetéseket.

Or. fr

Módosítás 486
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság a 
kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. 
cikkben említett információk alapján 
megállapítja, hogy a 36. cikkben említett 
fizetési határidőket nem tartották be, az 
érintett tagállam számára lehetőséget 
biztosít arra, hogy harminc napnál nem 
rövidebb határidőn belül megtegye 
észrevételeit. Amennyiben a tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem tesz 
észrevételeket, vagy válaszát a Bizottság 
elégtelennek minősíti, akkor a Bizottság 
csökkentheti vagy felfüggesztheti az 
érintett tagállam számára nyújtandó havi 
vagy időközi kifizetéseket a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetésekre 
vonatkozó végrehajtási jogi aktusok révén, 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések keretében.

(2) Amennyiben a Bizottság a 
kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. 
cikkben említett információk alapján 
megállapítja, hogy a 36. cikkben említett 
fizetési határidőket nem tartották be, az 
érintett tagállam számára lehetőséget 
biztosít arra, hogy harminc napnál nem 
rövidebb határidőn belül megtegye 
észrevételeit. Amennyiben a tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem tesz 
észrevételeket, vagy a Bizottság arra a 
megállapításra jutott, hogy a benyújtott 
észrevételek nyilvánvalóan elégtelenek, 
akkor a Bizottság csökkentheti vagy 
felfüggesztheti az érintett tagállam számára 
nyújtandó havi vagy időközi kifizetéseket a 
19. cikk (3) bekezdésében említett havi 
kifizetésekre vonatkozó végrehajtási jogi 
aktusok révén, vagy a 30. cikkben említett 
időközi kifizetések keretében. A Bizottság 
biztosítja, hogy a csökkentések nem 
eredményeznek a tagállamban további 
késedelmeket vagy problémákat a végső 
kedvezményezettek számára.

Or. en

Módosítás 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
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37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság a 
kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. 
cikkben említett információk alapján 
megállapítja, hogy a 36. cikkben említett 
fizetési határidőket nem tartották be, az 
érintett tagállam számára lehetőséget 
biztosít arra, hogy harminc napnál nem 
rövidebb határidőn belül megtegye 
észrevételeit. Amennyiben a tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem tesz 
észrevételeket, vagy válaszát a Bizottság 
elégtelennek minősíti, akkor a Bizottság 
csökkentheti vagy felfüggesztheti az 
érintett tagállam számára nyújtandó havi 
vagy időközi kifizetéseket a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetésekre 
vonatkozó végrehajtási jogi aktusok révén, 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések keretében.

(2) Amennyiben a Bizottság a 
kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. 
cikkben említett információk alapján 
megállapítja, hogy a 36. cikkben említett 
fizetési határidőket nem tartották be, az 
érintett tagállam számára lehetőséget 
biztosít arra, hogy harminc napnál nem 
rövidebb határidőn belül megtegye 
észrevételeit. Amennyiben a tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem tesz 
észrevételeket, vagy válaszát a Bizottság 
elégtelennek minősíti, akkor a Bizottság az 
Európai Parlament és a Tanács előzetes 
jóváhagyásával csökkentheti vagy 
felfüggesztheti az érintett tagállam számára 
nyújtandó havi vagy időközi kifizetéseket.

Or. fr

Módosítás 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană,

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk értelmében végrehajtott 
csökkentéseket az 51. cikk sérelme nélkül 
kell alkalmazni.

(3) Az e cikk értelmében végrehajtott 
csökkentéseket az arányosság elvével 
összhangban, az 51. cikk sérelme nélkül 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 489
Beata Gosiewska
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve
Kifizetések felfüggesztése az éves 
elszámolással összefüggésben
(1)
Amennyiben egy tagállam a 8. cikk (3) 
bekezdésében előírtak szerint nem nyújtja 
be határidőre a 8. cikk (3) bekezdésében 
és a 11. cikk (1) bekezdésében említett 
dokumentumokat, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések teljes összegének 
felfüggesztéséről. A Bizottság visszatéríti a 
felfüggesztett összegeket, amint az érintett 
tagállam benyújtja a hiányzó 
dokumentumokat, feltéve hogy azokat a 
Bizottság a határidő lejártát követő hat 
hónapon belül kézhez kapja.
A 30. cikkben említett időközi kifizetések 
esetében a kiadásigazoló nyilatkozatok 
ugyanezen cikk (6) bekezdésével 
összhangban minősíthetők 
elfogadhatatlannak.
(2)
Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.
A felfüggesztést azon beavatkozások 
tekintetében kell alkalmazni az érintett 
kiadásra, amelyek az 52. cikk (2) 
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bekezdésében említett csökkentés tárgyát 
képezték, és a felfüggesztendő összeg nem 
haladhatja meg az 52. cikk (2) bekezdése 
szerinti csökkentésnek megfelelő 
százalékot. A felfüggesztett összegeket a 
Bizottság visszatéríti a tagállamoknak 
vagy azok az 52. cikkben említett 
végrehajtási jogi aktusok révén 
véglegesen lecsökkentésre kerülnek.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére vonatkozó 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.
(3)
Az e bekezdésben meghatározott 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
E végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság tájékoztatja 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
lehetőséget biztosít számára arra, hogy 
egy harminc napnál nem rövidebb 
időszakon belül megtegye észrevételeit.
A 19. cikk (3) bekezdésében említett havi 
kifizetésekről vagy a 30. cikkben említett 
időközi kifizetésekről szóló végrehajtási 
jogi aktusok figyelembe veszik az e 
bekezdés értelmében elfogadott 
végrehajtási jogi aktusokat.

Or. pl

Módosítás 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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38. cikk törölve
Kifizetések felfüggesztése az éves 
elszámolással összefüggésben
(1)
Amennyiben egy tagállam a 8. cikk (3) 
bekezdésében előírtak szerint nem nyújtja 
be határidőre a 8. cikk (3) bekezdésében 
és a 11. cikk (1) bekezdésében említett 
dokumentumokat, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések teljes összegének 
felfüggesztéséről. A Bizottság visszatéríti a 
felfüggesztett összegeket, amint az érintett 
tagállam benyújtja a hiányzó 
dokumentumokat, feltéve hogy azokat a 
Bizottság a határidő lejártát követő hat 
hónapon belül kézhez kapja.
A 30. cikkben említett időközi kifizetések 
esetében a kiadásigazoló nyilatkozatok 
ugyanezen cikk (6) bekezdésével 
összhangban minősíthetők 
elfogadhatatlannak.
(2)
Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.
A felfüggesztést azon beavatkozások 
tekintetében kell alkalmazni az érintett 
kiadásra, amelyek az 52. cikk (2) 
bekezdésében említett csökkentés tárgyát 
képezték, és a felfüggesztendő összeg nem 
haladhatja meg az 52. cikk (2) bekezdése 
szerinti csökkentésnek megfelelő 
százalékot. A felfüggesztett összegeket a 
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Bizottság visszatéríti a tagállamoknak 
vagy azok az 52. cikkben említett 
végrehajtási jogi aktusok révén 
véglegesen lecsökkentésre kerülnek.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére vonatkozó 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.
(3)
Az e bekezdésben meghatározott 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
E végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság tájékoztatja 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
lehetőséget biztosít számára arra, hogy 
egy harminc napnál nem rövidebb 
időszakon belül megtegye észrevételeit.
A 19. cikk (3) bekezdésében említett havi 
kifizetésekről vagy a 30. cikkben említett 
időközi kifizetésekről szóló végrehajtási 
jogi aktusok figyelembe veszik az e 
bekezdés értelmében elfogadott 
végrehajtási jogi aktusokat.

Or. pl

Módosítás 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam a 8. cikk (3) 
bekezdésében előírtak szerint nem nyújtja 
be határidőre a 8. cikk (3) bekezdésében és 
a 11. cikk (1) bekezdésében említett 
dokumentumokat, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk 

Amennyiben egy tagállam a 8. cikk (3) 
bekezdésében előírtak szerint nem nyújtja 
be határidőre a 8. cikk (3) bekezdésében és 
a 11. cikk (1) bekezdésében említett 
dokumentumokat, a Bizottság, miután 
tájékoztatta az Európai Parlamentet és a 
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(3) bekezdésében említett havi kifizetések 
teljes összegének felfüggesztéséről. A 
Bizottság visszatéríti a felfüggesztett 
összegeket, amint az érintett tagállam 
benyújtja a hiányzó dokumentumokat, 
feltéve hogy azokat a Bizottság a határidő 
lejártát követő hat hónapon belül kézhez 
kapja.

Tanácsot, végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések teljes összegének 
felfüggesztéséről. A Bizottság visszatéríti a 
felfüggesztett összegeket, amint az érintett 
tagállam benyújtja a hiányzó 
dokumentumokat, feltéve hogy azokat a 
Bizottság a határidő lejártát követő egy 
éven belül kézhez kapja.

Or. fr

Módosítás 492
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam a 8. cikk (3) 
bekezdésében előírtak szerint nem nyújtja 
be határidőre a 8. cikk (3) bekezdésében 
és a 11. cikk (1) bekezdésében említett 
dokumentumokat, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk 
(3) bekezdésében említett havi kifizetések 
teljes összegének felfüggesztéséről. A 
Bizottság visszatéríti a felfüggesztett 
összegeket, amint az érintett tagállam 
benyújtja a hiányzó dokumentumokat, 
feltéve hogy azokat a Bizottság a határidő 
lejártát követő hat hónapon belül kézhez 
kapja.

Amennyiben egy tagállam a 8. cikk (3) 
bekezdésében előírtak szerint június 30-ig 
nem nyújtja be a 8. cikk (3) bekezdésében 
és a 11. cikk (1) bekezdésében említett 
dokumentumokat, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk 
(3) bekezdésében említett havi kifizetések 
teljes összegének felfüggesztéséről. A 
Bizottság visszatéríti a felfüggesztett 
összegeket, amint az érintett tagállam 
benyújtja a hiányzó dokumentumokat, 
feltéve hogy azokat a Bizottság a határidő 
lejártát követő hat hónapon belül kézhez 
kapja.

Or. en

Indokolás

Február 15. túl korai lenne a teljesítményjelentés benyújtására. A június 30-a megfelelőbb 
időpont lenne.

Módosítás 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az 52. cikkben 
említett éves teljesítményalapú 
záróelszámolás keretében a Bizottság 
megállapítja, hogy a bejelentett kiadás és 
az ahhoz kapcsolódóan bejelentett 
megfelelő eredmény összege közötti 
különbség meghaladja az 50 %-ot, és a 
tagállam nem tud kielégítő indokkal 
szolgálni, a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések összegének felfüggesztéséről.

törölve

A felfüggesztést azon beavatkozások 
tekintetében kell alkalmazni az érintett 
kiadásra, amelyek az 52. cikk (2) 
bekezdésében említett csökkentés tárgyát 
képezték, és a felfüggesztendő összeg nem 
haladhatja meg az 52. cikk (2) bekezdése 
szerinti csökkentésnek megfelelő 
százalékot. A felfüggesztett összegeket a 
Bizottság visszatéríti a tagállamoknak 
vagy azok az 52. cikkben említett 
végrehajtási jogi aktusok révén 
véglegesen lecsökkentésre kerülnek.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére vonatkozó 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az előadó azon óhajával, hogy a teljesítmény monitoringjára 
többéves időközönként kerüljön sor, és ezért megszűnjön az eredmények éves monitoringja. 
Ezért ezt a bekezdést törölni kell, mivel szabályokat tartalmaz a kifizetéseknek az éves 
teljesítményalapú záróelszámolás esetén történő felfüggesztésére vonatkozóan; miután ilyen 
záróelszámolás már nem létezik, ez a bekezdés elveszítette létjogosultságát.
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Módosítás 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az 52. cikkben 
említett éves teljesítményalapú 
záróelszámolás keretében a Bizottság 
megállapítja, hogy a bejelentett kiadás és 
az ahhoz kapcsolódóan bejelentett 
megfelelő eredmény összege közötti 
különbség meghaladja az 50 %-ot, és a 
tagállam nem tud kielégítő indokkal 
szolgálni, a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések összegének felfüggesztéséről.

törölve

A felfüggesztést azon beavatkozások 
tekintetében kell alkalmazni az érintett 
kiadásra, amelyek az 52. cikk (2) 
bekezdésében említett csökkentés tárgyát 
képezték, és a felfüggesztendő összeg nem 
haladhatja meg az 52. cikk (2) bekezdése 
szerinti csökkentésnek megfelelő 
százalékot. A felfüggesztett összegeket a 
Bizottság visszatéríti a tagállamoknak 
vagy azok az 52. cikkben említett 
végrehajtási jogi aktusok révén 
véglegesen lecsökkentésre kerülnek.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére vonatkozó 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.

Or. en
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Indokolás

Javaslom e bekezdés törlését. Véleményem szerint nem kell felfüggesztést alkalmazni, ha a 
tervezett eredmény nem teljesül, ugyanis az ilyen előre tervezés szükségképpen előzetes 
becsléseken alapul. Alkalmazása esetén a felfüggesztés tovább gyengítené a soron következő 
célok és mérföldkövek elérésének esélyét, így egy ilyen eljárás inkább kontraproduktív lenne.

Módosítás 495
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

törölve

Or. it

Módosítás 496
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
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meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

meghaladja az 50%-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság haladéktalanul technikai 
megbeszéléseket kezdeményez a tagállam 
illetékes hatóságával annak érdekében, 
hogy közös megoldást találjanak a helyzet 
zökkenőmentes megoldására. Ha hat 
hónapon belül nem sikerül 
megállapodásra jutni, akkor a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

Or. en

Indokolás

Véleményem szerint nem kell felfüggesztést alkalmazni, ha a tervezett eredmény nem teljesül, 
ugyanis az ilyen előre tervezés szükségképpen előzetes becsléseken alapul. Alkalmazása 
esetén a felfüggesztés tovább gyengítené a soron következő célok és mérföldkövek elérésének 
esélyét, így egy ilyen eljárás inkább kontraproduktív lenne.

Módosítás 497
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
[KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 68. 
cikkének hatálya alá nem tartozó 
beavatkozások esetében a bejelentett 
kiadás és az ahhoz kapcsolódóan 
bejelentett megfelelő eredmény összege 
közötti különbség meghaladja az 50 %-ot, 
és a tagállam nem tud kielégítő indokkal 
szolgálni, a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
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kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Or. sl

Indokolás

Az 50%-os különbség minden bizonnyal komoly probléma, amellyel valamilyen módon 
foglalkozni kell. A jelentős éves ingadozások valószínűsége miatt azonban a beruházásokra 
vonatkozóan különleges rendelkezések tűnnek szükségesnek.

Módosítás 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság, miután tájékoztatta az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot, végrehajtási 
jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk 
(3) bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Or. fr

Módosítás 499
Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 

Amennyiben az 52. cikkben említett éves 
teljesítményalapú záróelszámolás 
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keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem 
tud kielégítő indokkal szolgálni, a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

keretében a Bizottság megállapítja, hogy a 
bejelentett kiadás és az ahhoz 
kapcsolódóan bejelentett megfelelő 
eredmény összege közötti különbség 
meghaladja az 50%-ot, és a tagállam nem 
tud indokkal szolgálni, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezik 
a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi 
kifizetések vagy a 30. cikkben említett 
időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

Or. en

Indokolás

A tagállamok indokolásainak figyelembevétele során a Bizottságnak rugalmasságot kell 
tanúsítania. Például a rendkívüli időjárási körülmények olyan okot jelentenek, amelyet mindig 
figyelembe kell venni.

Módosítás 500
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére vonatkozó 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.

törölve

Or. en

Indokolás

Véleményem szerint nem kell felfüggesztést alkalmazni, ha a tervezett eredmény nem teljesül, 
ugyanis az ilyen előre tervezés szükségképpen előzetes becsléseken alapul. Alkalmazása 
esetén a felfüggesztés tovább gyengítené a soron következő célok és mérföldkövek elérésének 
esélyét, így egy ilyen eljárás inkább kontraproduktív lenne.

Módosítás 501
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Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére vonatkozó 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.

törölve

Or. sl

Indokolás

A kifizetések felfüggesztési arányára vonatkozó szabályokat e rendeletben kell megállapítani. 
Ezt az albekezdést ezért törölni kell.

Módosítás 502
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
39. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Indokolás

A cél ez esetben a többéves teljesítménymonitoring pénzügyi következményeinek 
megszüntetése magának a teljesítménymonitoringnak a kiiktatása nélkül, amelyet fokozatosan 
kell bevezetni, mivel a teljesítménykeret kiterjesztése az első pillérre fontos lépés azon az úton, 
amely közép- és hosszú távon a KAP működésmódjának javulásához vezet.

Módosítás 503
Miguel Viegas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk törölve
Kifizetések felfüggesztése a többéves 
teljesítménymonitoringgal összefüggésben
(1)
Amennyiben a nemzeti KAP-stratégiai 
tervekben meghatározott és az (EU) …/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 115. és 116. cikkével 
összhangban nyomon követett célok felé 
tett haladás késedelmes vagy nem 
elégséges, akkor a Bizottság felkérheti az 
érintett tagállamot, hogy egyértelmű 
eredménymutatókat tartalmazó, a 
Bizottsággal konzultálva kidolgozandó 
cselekvési tervnek megfelelően hajtsa 
végre a helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket.
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a cselekvési tervek elemeivel és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(2)
Amennyiben a tagállamok nem nyújtják 
be vagy nem hajtják végre az (1) 
bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv 
nem alkalmas a helyzet orvoslására, 
akkor a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések felfüggesztéséről.
A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni az adott 
cselekvési terv keretébe tartozó 
beavatkozásokhoz kapcsolódó érintett 
kiadásra. Amennyiben a Bizottság az 
(EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai 
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tervről szóló rendelet] 121. cikkében 
említett teljesítmény-felülvizsgálat alapján 
azt állapítja meg, hogy a célok teljesülése 
tekintetében kielégítő előrehaladás 
történt, visszafizeti a felfüggesztett 
összegeket. Amennyiben a helyzet a 
nemzeti KAP-stratégiai terv lezárásáig 
nem kerül orvoslásra, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktust fogadhat el az 
érintett tagállam tekintetében 
felfüggesztett összeg végleges csökkentése 
céljából.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére és 
időtartamára, valamint az összegeknek a 
többéves teljesítményalapú záróelszámolás 
tekintetében történő visszafizetésére vagy 
csökkentésére vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából.
(3)
Az (1) és (2) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.
E végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság tájékoztatja 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
felkéri arra, hogy egy harminc napnál 
nem rövidebb időszakon belül tegye meg 
észrevételeit.

Or. pt

Módosítás 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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39. cikk törölve
Kifizetések felfüggesztése a többéves 
teljesítménymonitoringgal összefüggésben
(1)
Amennyiben a nemzeti KAP-stratégiai 
tervekben meghatározott és az (EU) …/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 115. és 116. cikkével 
összhangban nyomon követett célok felé 
tett haladás késedelmes vagy nem 
elégséges, akkor a Bizottság felkérheti az 
érintett tagállamot, hogy egyértelmű 
eredménymutatókat tartalmazó, a 
Bizottsággal konzultálva kidolgozandó 
cselekvési tervnek megfelelően hajtsa 
végre a helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket.
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a cselekvési tervek elemeivel és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(2)
Amennyiben a tagállamok nem nyújtják 
be vagy nem hajtják végre az (1) 
bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv 
nem alkalmas a helyzet orvoslására, 
akkor a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések felfüggesztéséről.
A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni az adott 
cselekvési terv keretébe tartozó 
beavatkozásokhoz kapcsolódó érintett 
kiadásra. Amennyiben a Bizottság az 
(EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 121. cikkében 
említett teljesítmény-felülvizsgálat alapján 
azt állapítja meg, hogy a célok teljesülése 
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tekintetében kielégítő előrehaladás 
történt, visszafizeti a felfüggesztett 
összegeket. Amennyiben a helyzet a 
nemzeti KAP-stratégiai terv lezárásáig 
nem kerül orvoslásra, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktust fogadhat el az 
érintett tagállam tekintetében 
felfüggesztett összeg végleges csökkentése 
céljából.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére és 
időtartamára, valamint az összegeknek a 
többéves teljesítményalapú záróelszámolás 
tekintetében történő visszafizetésére vagy 
csökkentésére vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából.
(3)
Az (1) és (2) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.
E végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság tájékoztatja 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
felkéri arra, hogy egy harminc napnál 
nem rövidebb időszakon belül tegye meg 
észrevételeit.

Or. pl

Módosítás 505
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk törölve
Kifizetések felfüggesztése a többéves 
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teljesítménymonitoringgal összefüggésben
(1)
Amennyiben a nemzeti KAP-stratégiai 
tervekben meghatározott és az (EU) …/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 115. és 116. cikkével 
összhangban nyomon követett célok felé 
tett haladás késedelmes vagy nem 
elégséges, akkor a Bizottság felkérheti az 
érintett tagállamot, hogy egyértelmű 
eredménymutatókat tartalmazó, a 
Bizottsággal konzultálva kidolgozandó 
cselekvési tervnek megfelelően hajtsa 
végre a helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket.
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a cselekvési tervek elemeivel és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(2)
Amennyiben a tagállamok nem nyújtják 
be vagy nem hajtják végre az (1) 
bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv 
nem alkalmas a helyzet orvoslására, 
akkor a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések felfüggesztéséről.
A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni az adott 
cselekvési terv keretébe tartozó 
beavatkozásokhoz kapcsolódó érintett 
kiadásra. Amennyiben a Bizottság az 
(EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 121. cikkében 
említett teljesítmény-felülvizsgálat alapján 
azt állapítja meg, hogy a célok teljesülése 
tekintetében kielégítő előrehaladás 
történt, visszafizeti a felfüggesztett 
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összegeket. Amennyiben a helyzet a 
nemzeti KAP-stratégiai terv lezárásáig 
nem kerül orvoslásra, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktust fogadhat el az 
érintett tagállam tekintetében 
felfüggesztett összeg végleges csökkentése 
céljából.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére és 
időtartamára, valamint az összegeknek a 
többéves teljesítményalapú záróelszámolás 
tekintetében történő visszafizetésére vagy 
csökkentésére vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából.
(3)
Az (1) és (2) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.
E végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság tájékoztatja 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
felkéri arra, hogy egy harminc napnál 
nem rövidebb időszakon belül tegye meg 
észrevételeit.

Or. pl

Indokolás

A 37., 38. és 39. cikket törölni kell azon pénzügyi következmények miatt, amelyek a 
tagállamokat sújtanák, ha a Bizottság egyoldalúan határozhatna a kifizetések 
felfüggesztéséről, anélkül, hogy az érintett tagállammal az adott helyzettel kapcsolatban 
megállapodásra jutna.

Módosítás 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk törölve
Kifizetések felfüggesztése a többéves 
teljesítménymonitoringgal összefüggésben
(1)
Amennyiben a nemzeti KAP-stratégiai 
tervekben meghatározott és az (EU) …/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 115. és 116. cikkével 
összhangban nyomon követett célok felé 
tett haladás késedelmes vagy nem 
elégséges, akkor a Bizottság felkérheti az 
érintett tagállamot, hogy egyértelmű 
eredménymutatókat tartalmazó, a 
Bizottsággal konzultálva kidolgozandó 
cselekvési tervnek megfelelően hajtsa 
végre a helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket.
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a cselekvési tervek elemeivel és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(2)
Amennyiben a tagállamok nem nyújtják 
be vagy nem hajtják végre az (1) 
bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv 
nem alkalmas a helyzet orvoslására, 
akkor a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések felfüggesztéséről.
A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni az adott 
cselekvési terv keretébe tartozó 
beavatkozásokhoz kapcsolódó érintett 
kiadásra. Amennyiben a Bizottság az 
(EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 121. cikkében 
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említett teljesítmény-felülvizsgálat alapján 
azt állapítja meg, hogy a célok teljesülése 
tekintetében kielégítő előrehaladás 
történt, visszafizeti a felfüggesztett 
összegeket. Amennyiben a helyzet a 
nemzeti KAP-stratégiai terv lezárásáig 
nem kerül orvoslásra, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktust fogadhat el az 
érintett tagállam tekintetében 
felfüggesztett összeg végleges csökkentése 
céljából.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére és 
időtartamára, valamint az összegeknek a 
többéves teljesítményalapú záróelszámolás 
tekintetében történő visszafizetésére vagy 
csökkentésére vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából.
(3)
Az (1) és (2) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.
E végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság tájékoztatja 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
felkéri arra, hogy egy harminc napnál 
nem rövidebb időszakon belül tegye meg 
észrevételeit.

Or. en

Indokolás

Javaslom e cikk törlését. Véleményem szerint nem kell felfüggesztést alkalmazni, ha a 
tervezett eredmény nem teljesül, ugyanis az ilyen előre tervezés szükségképpen előzetes 
becsléseken alapul. Alkalmazása esetén a felfüggesztés tovább gyengítené a soron következő 
célok és mérföldkövek elérésének esélyét, így egy ilyen eljárás inkább kontraproduktív lenne. 
Különösen nem értek egyet a teljesítménymonitoringból következő felfüggesztésekkel.

Módosítás 507
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Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a nemzeti KAP-
stratégiai tervekben meghatározott és az 
(EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 115. és 116. 
cikkével összhangban nyomon követett 
célok felé tett haladás késedelmes vagy 
nem elégséges, akkor a Bizottság 
felkérheti az érintett tagállamot, hogy 
egyértelmű eredménymutatókat 
tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva 
kidolgozandó cselekvési tervnek 
megfelelően hajtsa végre a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket.

törölve

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a cselekvési tervek elemeivel és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Az eredményalapú megközelítést fokozatosan kell bevezetni. A teljesítménykeret első pillérre 
történő kiterjesztése fontos lépés, amely közép- és hosszú távon lehetővé teszi a KAP jobb 
irányítását, anélkül, hogy pénzügyi szankció kiszabását eredményezné. Javasoljuk a 
teljesítményjelentés többévessé tételét és elválasztását az éves teljesítmény-felülvizsgálattól (a 
dátum és a tartalom tekintetében).

Módosítás 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nemzeti KAP-stratégiai 
tervekben meghatározott és az (EU) …/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 115. és 116. cikkével 
összhangban nyomon követett célok felé 
tett haladás késedelmes vagy nem 
elégséges, akkor a Bizottság felkérheti az 
érintett tagállamot, hogy egyértelmű 
eredménymutatókat tartalmazó, a 
Bizottsággal konzultálva kidolgozandó 
cselekvési tervnek megfelelően hajtsa 
végre a helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket.

Amennyiben a nemzeti KAP-stratégiai 
tervekben meghatározott és az (EU) …/… 
rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet] 115. és 116. cikkével 
összhangban nyomon követett célok felé 
tett haladás az (EU) …/… rendelet [a 
KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 121. 
cikkének eredménymutatókra vonatkozó 
(9) bekezdésével összhangban késedelmes 
vagy nem elégséges, és amennyiben a 
tagállam nem tud kielégítő indokkal 
szolgálni, akkor a Bizottság felkérheti az 
érintett tagállamot, hogy mutassa be és 
hajtsa végre a Bizottsággal konzultálva 
kidolgozandó cselekvési tervet. A 
cselekvési tervnek meg kell határoznia a 
helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket és az azok végrehajtásához 
elvárt időkeretet.

Or. en

Módosítás 509
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
további szabályokat határozhat meg a 
cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési 
tervek kidolgozásának eljárásával 
kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság. miután konzultált az érintett 
tagállammal és lehetőséget biztosított 
számára a válaszadásra, végrehajtási jogi 
aktusok útján további szabályokat 
határozhat meg a cselekvési tervek 
elemeivel, többek között különösen az 
eredménymutatók megállapításával és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 510
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a cselekvési tervek elemeivel és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A cselekvési tervek elemeire és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárására vonatkozó szabályok a 
következők [a Bizottság által 
részletezendő].

Or. sl

Indokolás

A cselekvési tervekre vonatkozó szabályokat az alap-jogiaktusba kell belefoglalni, nem pedig 
végrehajtási jogi aktusokba.

Módosítás 511
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha a 
cselekvési terv teljesen ellentétes azzal, 
ami a helyzet orvoslásához szükséges, 
akkor a Bizottság haladéktalanul 
technikai megbeszéléseket kezdeményez az 
érintett tagállam illetékes hatóságával 
annak érdekében, hogy közös megoldást 
találjanak a helyzet zökkenőmentes 
megoldására. Ha a Bizottság és a 
tagállam hat hónapon belül nem tud 
megállapodásra jutni, akkor a Bizottság 
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végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről.

Or. en

Indokolás

Véleményem szerint nem kell felfüggesztést alkalmazni, ha a tervezett eredmény nem teljesül, 
ugyanis az ilyen előre tervezés szükségképpen előzetes becsléseken alapul. Alkalmazása 
esetén a felfüggesztés tovább gyengítené a soron következő célok és mérföldkövek elérésének 
esélyét, így egy ilyen eljárás inkább kontraproduktív lenne. Különösen nem értek egyet a 
teljesítménymonitoringból következő felfüggesztésekkel.

Módosítás 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană,

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a tagállam által 
bemutatott cselekvési terv nem alkalmas a 
helyzet orvoslására, akkor a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről. A Bizottság a 
felfüggesztési eljárás megindítása előtt 
figyelembe veszi a cselekvési terv 
végrehajtására megadott időkeretet.

Or. en

Módosítás 513
Franc Bogovič
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről. A cselekvési tervek 
megfelelőségi kritériumai a következők: [a 
Bizottság által részletezendő].

Or. sl

Indokolás

A cselekvési tervek megfelelőségi kritériumait bele kell foglalni az alap-jogiaktusba.

Módosítás 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság, miután tájékoztatta az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot, végrehajtási 
jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk 
(3) bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések felfüggesztéséről.

Or. fr
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Módosítás 515
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok indokolatlanul 
nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az 
(1) bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv 
nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor 
a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések 
felfüggesztéséről.

Or. en

Módosítás 516
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére és 
időtartamára, valamint az összegeknek a 
többéves teljesítményalapú záróelszámolás 
tekintetében történő visszafizetésére vagy 
csökkentésére vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából.

törölve

Or. en
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Indokolás

Véleményem szerint nem kell felfüggesztést alkalmazni, ha a tervezett eredmény nem teljesül, 
ugyanis az ilyen előre tervezés szükségképpen előzetes becsléseken alapul. Alkalmazása 
esetén a felfüggesztés tovább gyengítené a soron következő célok és mérföldkövek elérésének 
esélyét, így egy ilyen eljárás inkább kontraproduktív lenne. Különösen nem értek egyet a 
teljesítménymonitoringból következő felfüggesztésekkel.

Módosítás 517
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
e rendelet 100. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a kifizetések 
felfüggesztésének mértékére és 
időtartamára, valamint az összegeknek a 
többéves teljesítményalapú záróelszámolás 
tekintetében történő visszafizetésére vagy 
csökkentésére vonatkozó szabályokkal 
történő kiegészítése céljából.

törölve

Or. sl

Indokolás

A kifizetések felfüggesztésének arányára és időtartamára vonatkozó kritériumokat bele kell 
foglalni az alap-jogiaktusba. Ezt az albekezdést ezért törölni kell.

Módosítás 518
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. Kifizetések felfüggesztése az 
irányítási rendszerekben felfedezett 
hiányosságokkal összefüggésben

40. Kifizetések felfüggesztése a 
kifizető ügynökségeknél felfedezett 
hiányosságokkal összefüggésben
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Or. en

Indokolás

Itt szeretném megőrizni a jelenlegi hatáskört. Csak a kifizető ügynökségeknél felfedezett 
problémák miatt kell felfüggesztéseket végrehajtani.

Módosítás 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kifizetések felfüggesztése az irányítási 
rendszerekben felfedezett hiányosságokkal 
összefüggésben

Kifizetések monitoringja az irányítási 
rendszerekben felfedezett hiányosságokkal 
összefüggésben

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt modellváltás nem lehet részrehajló, és nem jelentheti azt, hogy a 
KAP-stratégiai tervhez tartozó intézkedések kiadásainak elszámolására vonatkozóan két 
egymás mellett létező megközelítés jön létre. A teljesítményalapú megközelítésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes mértékben felváltsa a kiadások teljesítésére 
vonatkozó megközelítést. Az irányítási rendszerek megfelelő működését előzetesen validálni 
kell a kifizető ügynökség akkreditálása keretében. A monitoringot és az ajánlásokat a 
Bizottság is magára vállalhatja a programozás során.

Módosítás 520
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányítási rendszerek 
működésében feltárt súlyos hiányosságok 
esetén a Bizottság felkérheti az érintett 
tagállamot, hogy egyértelmű 
eredménymutatókat tartalmazó, a 
Bizottsággal konzultálva kidolgozandó 

törölve
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cselekvési tervnek megfelelően hajtsa 
végre a helyzet orvoslásához szükséges 
intézkedéseket.
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a cselekvési tervek elemeivel és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Mivel az itt javasolt eljárások nem átláthatók és az azokra vonatkozó szabályok nem 
egyértelműek, az (1) bekezdést törölni kell.

Módosítás 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítási rendszerek működésében 
feltárt súlyos hiányosságok esetén a 
Bizottság felkérheti az érintett tagállamot, 
hogy egyértelmű eredménymutatókat 
tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva 
kidolgozandó cselekvési tervnek 
megfelelően hajtsa végre a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket.

A Bizottságot a Mezőgazdasági Alapok 
Bizottsága támogatja annak érdekében, 
hogy a tagállamok kicseréljék az irányítási 
rendszerek működésével kapcsolatos 
legjobb gyakorlatokat. Az ilyen 
tapasztalatcsere során figyelembe kell 
venni a kifizető ügynökségek által a 8. 
cikk (3) bekezdése c) pontjának ii. 
alpontja szerint kibocsátott éves 
jelentésekben foglalt információkat és a 
tanúsító szerv által a 11. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt.

Or. fr
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Indokolás

A Bizottság által javasolt modellváltás nem lehet részrehajló, és nem jelentheti azt, hogy a 
KAP-stratégiai tervhez tartozó intézkedések kiadásainak elszámolására vonatkozóan két 
egymás mellett létező megközelítés jön létre. A teljesítményalapú megközelítésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes mértékben felváltsa a kiadások teljesítésére 
vonatkozó megközelítést. Az irányítási rendszerek megfelelő működését előzetesen validálni 
kell a kifizető ügynökség akkreditálása keretében. A monitoringot és az ajánlásokat a 
Bizottság is magára vállalhatja a programozás során.

Módosítás 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján további szabályokat határozhat meg 
a cselekvési tervek elemeivel és a 
cselekvési tervek kidolgozásának 
eljárásával kapcsolatban. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt modellváltás nem lehet részrehajló, és nem jelentheti azt, hogy a 
KAP-stratégiai tervhez tartozó intézkedések kiadásainak elszámolására vonatkozóan két 
egymás mellett létező megközelítés jön létre. A teljesítményalapú megközelítésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes mértékben felváltsa a kiadások teljesítésére 
vonatkozó megközelítést. Az irányítási rendszerek megfelelő működését előzetesen validálni 
kell a kifizető ügynökség akkreditálása keretében. A monitoringot és az ajánlásokat a 
Bizottság is magára vállalhatja a programozás során.

Módosítás 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják 
be vagy nem hajtják végre az (1) 
bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv 
nem alkalmas a helyzet orvoslására, 
akkor a Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján rendelkezhet a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Az irányítási rendszerek működésében 
feltárt súlyos hiányosságok esetén a 
Bizottság felkérheti az érintett tagállamot, 
hogy egyértelmű eredménymutatókat 
tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva 
kidolgozandó cselekvési tervnek 
megfelelően hajtsa végre a helyzet 
orvoslásához szükséges intézkedéseket. A 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
további szabályokat határozhat meg a 
cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési 
tervek kidolgozásának eljárásával 
kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzési eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt modellváltás nem lehet részrehajló, és nem jelentheti azt, hogy a 
KAP-stratégiai tervhez tartozó intézkedések kiadásainak elszámolására vonatkozóan két 
egymás mellett létező megközelítés jön létre. A teljesítményalapú megközelítésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes mértékben felváltsa a kiadások teljesítésére 
vonatkozó megközelítést. Az irányítási rendszerek megfelelő működését előzetesen validálni 
kell a kifizető ügynökség akkreditálása keretében. A monitoringot és az ajánlásokat a 
Bizottság is magára vállalhatja a programozás során.

Módosítás 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság, miután tájékoztatta az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot, végrehajtási 
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említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk 
(3) bekezdésében említett havi kifizetések 
vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Or. fr

Módosítás 525
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok indokolatlanul 
nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az 
(1) bekezdésben említett cselekvési tervet, 
vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv 
nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor 
a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 
említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

Or. en

Módosítás 526
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha 
egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem 
alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben 

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be 
vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben 
említett cselekvési tervet, vagy ha a 
cselekvési terv nyilvánvalóan ellentétes 
azzal, ami a helyzet orvoslásához 
szükséges, akkor a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk 
(3) bekezdésében említett havi kifizetések 
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említett időközi kifizetések összegének 
felfüggesztéséről.

vagy a 30. cikkben említett időközi 
kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Or. en

Indokolás

Az „egyértelmű, hogy nem alkalmas” kifejezés félreérthető. Javaslom a szöveg 
átfogalmazását, egyébként számos bizonytalanságot és esetleges szubjektív értelmezést szülne.

Módosítás 527
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni a 
hiányosságok által érintett, tagállamok 
általi kifizetésekre az első albekezdésben 
említett végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározandó, tizenkét hónapot meg 
nem haladó időszakra. Amennyiben a 
felfüggesztés feltételei továbbra is 
fennállnak, a Bizottság az említett 
időszakot végrehajtási jogi aktusok útján 
további, tizenkét hónapot meg nem haladó 
időszakokkal meghosszabbíthatja. Az 53. 
cikkben említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásakor figyelembe kel venni a 
felfüggesztett összegeket.

A felfüggesztést az arányosság elvével 
összhangban kell alkalmazni a súlyos 
hiányosságok által érintett, tagállamok 
általi kifizetésekre, tizenkét hónapot meg 
nem haladó időszakra. Amennyiben a 
felfüggesztés feltételei továbbra is 
fennállnak, a Bizottság az említett 
időszakot végrehajtási jogi aktusok útján 
további, tizenkét hónapot meg nem haladó 
időszakokkal meghosszabbíthatja. Az 53. 
cikkben említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásakor figyelembe kel venni a 
felfüggesztett összegeket.

Or. sl

Indokolás

A „súlyos” szót meg kell ismételni annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a felfüggesztés 
csak súlyos hiányosságok esetén fordulhat elő. A Bizottság ezenkívül az (1) bekezdésben 
meghatározottak szerint nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát. Az (1) bekezdés szerinti felhatalmazás a cselekvési terv elemeire és 
kidolgozásának eljárására korlátozódik. Ezért az (1) bekezdésre vonatkozó hivatkozást el kell 
hagyni.
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Módosítás 528
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e bekezdésben meghatározott 
végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

A (2) bekezdésben említett végrehajtási 
jogi aktusok elfogadását megelőzően a 
Bizottság tájékoztatja szándékáról az 
érintett tagállamot, és felkéri arra, hogy 
egy harminc napnál nem rövidebb 
időszakon belül reagáljon.
A 19. cikk (3) bekezdésében említett havi 
kifizetésekről vagy a 30. cikkben említett 
időközi kifizetésekről szóló végrehajtási 
jogi aktusok figyelembe veszik az e 
bekezdés első albekezdése értelmében 
elfogadott végrehajtási jogi aktusokat.

Or. en

Indokolás

Mivel az itt javasolt eljárások nem átláthatók és az azokra vonatkozó szabályok nem 
egyértelműek, az (3) bekezdést törölni kell.

Módosítás 529
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 63. cikk 
(2) bekezdésében említett beavatkozások 
és intézkedések keretébe tartozó 
kifizetésekre a december 1-je és a 
következő naptári év június 30-a közötti 

A tagállamok biztosítják, hogy a 63. cikk 
(2) bekezdésében említett beavatkozások 
és intézkedések keretébe tartozó 
kifizetésekre a december 1-je és a 
következő naptári év december 30-a 
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időszakban kerüljön sor. közötti időszakban kerüljön sor.

Or. it

Módosítás 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) december 1-je előtt, de legkorábban 
október 16-án, a közvetlen kifizetések 
legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű 
előleget fizessenek;

a) december 1-je előtt, de legkorábban 
október 16-án, a közvetlen kifizetések, 
valamint a 228/2013/EU rendelet IV. 
fejezetében, illetve a 229/2013/EU 
rendelet IV. fejezetében említett 
intézkedések legfeljebb 50 %-ának 
megfelelő összegű előleget fizessenek;

Or. en

Módosítás 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) december 1-je előtt, de legkorábban 
október 16-án, a közvetlen kifizetések 
legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű 
előleget fizessenek;

a) december 1-je előtt, de legkorábban 
október 16-án, a közvetlen kifizetések 
legfeljebb 75 %-ának megfelelő összegű 
előleget fizessenek;

Or. en

Indokolás

Mivel mindkét pillérhez kapcsolódó beavatkozások ugyanannak a KAP-tervnek a keretébe 
tartoznak, az egyszerűsítést szolgálná a határidők, illetve a közvetlen kifizetéssel járó 
beavatkozások és a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások közötti előlegek százalékos 
arányának harmonizálása.
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Módosítás 532
Laurenţiu Rebega

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) december 1-je előtt, de legkorábban 
október 16-án, a közvetlen kifizetések 
legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű 
előleget fizessenek;

a) december 1-je előtt, de legkorábban 
október 16-án, a közvetlen kifizetések 
legfeljebb 75 %-ának megfelelő összegű 
előleget fizessenek;

Or. ro

Módosítás 533
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) december 1-je előtt, de 
legkorábban október 16-án, a közvetlen 
kifizetések legfeljebb 50 %-ának megfelelő 
összegű előleget fizessenek;

a) december 30-je előtt a közvetlen 
kifizetések legfeljebb 50 %-ának megfelelő 
összegű előleget fizessenek;

Or. it

Módosítás 534
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) december 1-je előtt a 63. cikk 
(2) bekezdésében említett vidékfejlesztési 
támogatások legfeljebb 75 %-ának 
megfelelő előleget fizessenek.

b) december 30-a előtt a 63. cikk 
(2) bekezdésében említett vidékfejlesztési 
támogatások legfeljebb 75 %-ának 
megfelelő előleget fizessenek.
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Or. it

Módosítás 535
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 68. és 71. cikkében 
említett beavatkozások esetében legfeljebb 
50 %-nak megfelelő összegű előleget 
fizetnek.

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy
a) az (EU)…/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 43., 49., 
52., 55. és 60. cikkében említett 
beavatkozások esetében előleget fizetnek;
b) az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] 68. és 71. cikkében 
említett beavatkozások esetében legfeljebb 
50 %-nak megfelelő összegű előleget 
fizetnek.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy javasolja a jelenlegi helyzet fenntartását, mivel jelenleg az egységes 
közös piacszervezésről szóló rendeletből eredő ágazatspecifikus programok 50% feletti 
előleget kaphatnak.

 

Módosítás 536
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az azon 
beavatkozásokra vagy intézkedésekre 
vonatkozó szabályokkal történő 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az azon 
beavatkozásokra vagy intézkedésekre 
vonatkozó szabályokkal történő 
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kiegészítése céljából, amelyek esetében a 
tagállamok előleget fizethetnek.

kiegészítése céljából, amelyek esetében a 
tagállamok szükséghelyzetben magasabb 
előleget fizethetnek.

Or. en

Indokolás

Mivel a (2) bekezdés előírja a tagállamok által fizetendő előlegeket, ennek cikknek fel kell 
hatalmaznia a Bizottságot arra, hogy szükséghelyzetben magasabb előlegeket engedélyezzen.

Módosítás 537
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e cikk 
alkalmazásával kapcsolatos egyedi 
problémák megoldása érdekében 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E 
végrehajtási jogi aktusok eltérhetnek a (2) 
bekezdéstől, de csak a feltétlenül szükséges 
mértékig és a feltétlenül szükséges 
időtartamra.

Bizonyos tényezők, így például az időjárás 
vagy a piaci körülmények okozta 
válsághelyzet esetén a Bizottság az e cikk 
alkalmazásával kapcsolatos egyedi 
problémák megoldása érdekében 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E 
végrehajtási jogi aktusok eltérhetnek a (2) 
bekezdéstől, de csak a feltétlenül szükséges 
mértékig és a feltétlenül szükséges 
időtartamra.

Or. en

Módosítás 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e 
cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi 
problémák megoldása érdekében 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E 
végrehajtási jogi aktusok eltérhetnek a (2) 

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e 
cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi 
problémák megoldása érdekében a lehető 
leghamarabb végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusok 
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bekezdéstől, de csak a feltétlenül szükséges 
mértékig és a feltétlenül szükséges 
időtartamra.

eltérhetnek a (2) bekezdéstől, de csak a 
feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos, hogy válsághelyzetben lehetőség legyen a lehető leghamarabb történő 
intézkedésre. A mezőgazdasági termelők segítése és helyzetük megkönnyítése érdekében a 
tagállamok és a kedvezményezettek nem szembesülhetnek késedelemmel vagy 
bizonytalansággal.

Módosítás 539
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (EU) …/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 11. 
cikkében említett feltételességre vonatkozó 
szabályokkal összhangban kiszabandó 
szankcióknak megfelelő összegek, az 
EMGA szerinti kiadások tekintetében;

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a támogatáscsökkentések és a támogatás 
köréből való kizárások összegének 100%-át megtartsák, azzal a feltétellel, hogy az adott 
forrásokat a környezet és/vagy az éghajlat szempontjából hasznos beavatkozásokra fordítják, 
így például ökorendszerekre vagy agrár-környezetvédelmi-éghajlati intézkedésekre. Egy olyan 
rendszer, amelyben a tagállamok által visszafizettetett költségvetésnek csak legfeljebb 20%-át 
lehet megtartani, gyengíti az új KAP éghajlat- és környezetvédelmi céljait.

Módosítás 540
Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont



AM\1170200HU.docx 135/187 PE630.688v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (EU) …/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] 11. 
cikkében említett feltételességre vonatkozó 
szabályokkal összhangban kiszabandó 
szankcióknak megfelelő összegek, az 
EMGA szerinti kiadások tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 541
Jean Arthuis

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegeket be kell fizetni az Unió 
költségvetésébe, és újrafelhasználás esetén 
azokat kizárólag EMGA- vagy EMVA-
kiadások finanszírozására lehet 
felhasználni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegeket be kell fizetni az Unió 
költségvetésébe, és újrafelhasználás esetén 
azokat kizárólag EMGA-, illetve EMVA-
kiadások finanszírozására lehet 
felhasználni, és azoknak túlnyomórészt az 
EMGA keretében létrehozott 
mezőgazdasági tartalék fedezniük a 14. 
cikkben meghatározott kereteken belül.

Or. en

Módosítás 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegeket be kell fizetni az Unió 
költségvetésébe, és újrafelhasználás 
esetén azokat kizárólag EMGA- vagy 
EMVA-kiadások finanszírozására lehet 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegeket be kell fizetni az Unió 
költségvetésébe, és azokat kizárólag 
EMGA-, illetve EMVA-kiadások 
finanszírozására lehet felhasználni, és 
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felhasználni. azoknak túlnyomórészt az EMGA 
keretében létrehozott mezőgazdasági 
tartalék fedezniük a 14. cikkben 
meghatározott kereteken belül.

Or. en

Módosítás 543
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegeket be kell fizetni az Unió 
költségvetésébe, és újrafelhasználás esetén 
azokat kizárólag EMGA- vagy EMVA-
kiadások finanszírozására lehet 
felhasználni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegeket be kell fizetni az Unió 
költségvetésébe, és azokat kizárólag 
EMGA-, illetve EMVA-kiadások 
finanszírozására lehet felhasználni, és 
azoknak túlnyomórészt az EMGA 
keretében létrehozott mezőgazdasági 
tartalék fedezniük a 14. cikkben 
meghatározott kereteken belül.

Or. en

Módosítás 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
Tájékoztatási intézkedések
(1)
A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
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célkitűzéseinek a közvéleményben való 
tudatosítása, a fogyasztók válságot 
követően megcsappant bizalmának 
helyreállítása tájékoztatási kampányok 
révén, a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki térségekben tevékenykedő további 
érintett felek tájékoztatása, valamint az 
európai mezőgazdasági modell 
támogatása, továbbá annak elősegítése, 
hogy a polgárok megértsék azt.
Ezen intézkedések révén következetes, 
tárgyilagos és széles körű tájékoztatást 
kell nyújtani az Unión belül és kívül.
(2)
Az (1) bekezdésben említett intézkedések 
az alábbiakból állhatnak:
a) harmadik felek által előterjesztett éves 
munkaprogramok vagy más egyedi 
intézkedések;
b) a Bizottság kezdeményezése alapján 
végrehajtott tevékenységek.
Nem tartoznak ebbe a körbe a 
jogszabályban előírt intézkedések és a más 
uniós cselekvések keretében már 
támogatásban részesülő intézkedések.
Az első albekezdés b) pontjában említett 
tevékenységek végrehajtása érdekében a 
Bizottság külső szakértők segítségét veheti 
igénybe.
Az első albekezdésben említett 
intézkedéseknek emellett hozzá kell 
járulniuk az Unió szakpolitikai 
prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, amennyiben ezek a 
prioritások kapcsolódnak e rendelet 
általános célkitűzéseihez.
(3) A Bizottság a költségvetési rendeletben 
megállapított feltételek figyelembevétele 
mellett minden évben egyszer pályázati 
felhívást tesz közzé.
(4) A 101. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottságot tájékoztatni kell az e cikk 
értelmében tervezett és tett 
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intézkedésekről.
(5) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére kétévente jelentést készít e 
cikk végrehajtásáról.

Or. en

Indokolás

Úgy vélem, hogy a 44. cikket az e fejezet 6. cikke után új cikként kell beilleszteni.

Módosítás 545
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegeket be kell fizetni az Unió 
költségvetésébe, és újrafelhasználás esetén 
azokat kizárólag EMGA- vagy EMVA-
kiadások finanszírozására lehet 
felhasználni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegeket be kell fizetni az Unió 
költségvetésébe, és újrafelhasználás esetén 
azokat kizárólag EMGA- vagy EMVA-
kiadások finanszírozására lehet 
felhasználni, elsőbbséget biztosítva az 
EMGA keretében létrehozott 
mezőgazdasági tartaléknak, a 14. cikkben 
meghatározott kereteken belül.

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a címzett bevételeket kizárólag a KAP-
kiadások finanszírozására lehet felhasználni, a 14. cikkben meghatározott keretek között 
elsőbbséget biztosítva a mezőgazdasági tartaléknak.

Módosítás 546
Miguel Viegas

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 
tudatosítása, a fogyasztók válságot 
követően megcsappant bizalmának 
helyreállítása tájékoztatási kampányok 
révén, a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki térségekben tevékenykedő további 
érintett felek tájékoztatása, valamint az 
európai mezőgazdasági modell 
támogatása, továbbá annak elősegítése, 
hogy a polgárok megértsék azt.

A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 
tudatosítása, valamint a fogyasztók 
válságot követően megcsappant 
bizalmának helyreállítása. Tájékoztatási 
kampányok révén informálni kell a 
mezőgazdasági termelőket és a vidéki 
gazdaságban tevékenykedő további 
gazdasági szereplőket, támogatni kell az 
európai mezőgazdasági modellt, 
tudatosítani kell az érdekelt felekben és a 
közvéleményben a fenntartható élelmezési 
rendszerekre való áttérés során felmerülő 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
kihívásokat, és elő kell segíteni, hogy a 
polgárok megértsék azt. Egységes, objektív 
és átfogó tájékoztatást kell nyújtani az 
Unión belül és kívül, egy olyan 
kommunikációs terv kidolgozása révén, 
amely felöleli a nyilvánosság által nyújtott 
információkat és maga után vonja a 
nyilvánosság részvételét.

Or. pt

Módosítás 547
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 

A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 



PE630.688v01-00 140/187 AM\1170200HU.docx

HU

tudatosítása, a fogyasztók válságot 
követően megcsappant bizalmának 
helyreállítása tájékoztatási kampányok 
révén, a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki térségekben tevékenykedő további 
érintett felek tájékoztatása, valamint az 
európai mezőgazdasági modell 
támogatása, továbbá annak elősegítése, 
hogy a polgárok megértsék azt.

tudatosítása, beleértve az éghajlatra, a 
környezetre és a fejlődésre az Unión belül 
és kívül gyakorolt hatását. A cél a 
polgárok tájékoztatása az előttünk álló 
kihívásokról, többek között a válságokról 
pártatlan, tényadatokon alapuló és 
objektív tájékoztatási kampányok révén, a 
mezőgazdasági termelők és a vidéki 
térségekben tevékenykedő további érintett 
felek tájékoztatása, valamint a 
fenntartható uniós mezőgazdasági 
modellre való áttérés népszerűsítése, 
továbbá annak elősegítése, hogy a polgárok 
megértsék azt.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatási kampányoknak magukban kell foglalniuk a közös agrárpolitika éghajlati, 
környezeti és fejlesztési vonatkozásait annak érdekében, hogy a fogyasztók, a mezőgazdasági 
termelők és más felek jobb tájékoztatást kapjanak az uniós agrárpolitika külső hatásairól, 
valamint az olyan globális problémákhoz való kapcsolódásáról, mint például az 
éghajlatváltozás. Nem szabad uniós forrásokat biztosítani a potenciálisan elfogult, 
megalapozatlan és szakértői értékelés nélküli KAP-párti reklámnak.

Módosítás 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 
tudatosítása, a fogyasztók válságot 
követően megcsappant bizalmának 
helyreállítása tájékoztatási kampányok 
révén, a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki térségekben tevékenykedő további 
érintett felek tájékoztatása, valamint az 

A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 
tudatosítása, a fogyasztók válságot 
követően megcsappant bizalmának 
helyreállítása tájékoztatási kampányok 
révén, a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki térségekben tevékenykedő további 
érintett felek tájékoztatása, valamint a 
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európai mezőgazdasági modell 
támogatása, továbbá annak elősegítése, 
hogy a polgárok megértsék azt.

fenntartható élelmezési rendszerekre való 
agro-ökológiai áttéréssel kapcsolatos 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
kihívások megismertetése az érdekelt 
csoportokkal és a közvéleménnyel, 
továbbá annak elősegítése, hogy a polgárok 
megértsék azt.

Or. es

Módosítás 549
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 
tudatosítása, a fogyasztók válságot 
követően megcsappant bizalmának 
helyreállítása tájékoztatási kampányok 
révén, a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki térségekben tevékenykedő további 
érintett felek tájékoztatása, valamint az 
európai mezőgazdasági modell 
támogatása, továbbá annak elősegítése, 
hogy a polgárok megértsék azt.

A 7. cikk e) pontjának értelmében 
finanszírozott tájékoztatás célja a KAP 
megismertetésének, végrehajtásának és 
továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban 
forgó szakpolitika tartalmának és 
célkitűzéseinek a közvéleményben való 
tudatosítása, a fogyasztók válságot 
követően megcsappant bizalmának 
helyreállítása tájékoztatási kampányok 
révén, a mezőgazdasági termelők és a 
vidéki térségekben tevékenykedő további 
érintett felek tájékoztatása, valamint annak 
elősegítése, hogy a polgárok megértsék azt, 
továbbá a környezetvédelmi kihívásokkal, 
többek az állatjóléttel kapcsolatos 
figyelemfelhívás és tájékoztatás azzal 
kapcsolatban, az Unióban át kell térni a 
fenntartható élelmezési és gazdálkodási 
rendszerekre.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ezeket az eszközöket ne csak a KAP népszerűsítésére tudjuk használni, hanem az 
ahhoz kapcsolódó környezeti kihívások megismertetésére is.
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Módosítás 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések révén következetes, 
tárgyilagos és széles körű tájékoztatást kell 
nyújtani az Unión belül és kívül.

Ezen intézkedések révén következetes, 
tárgyilagos és széles körű tájékoztatást kell 
nyújtani a nyilvánosság tájékoztatását és 
bevonását szolgáló kommunikációs terv 
révén.

Or. es

Módosítás 551
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére kétévente jelentést 
készít e cikk végrehajtásáról.

(5) A Bizottság a 7. cikkel 
összhangban kétévente jelentést készít e 
cikk végrehajtásáról az Európai Parlament 
és a Tanács részére.

Or. sl

Módosítás 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére kétévente jelentést 
készít e cikk végrehajtásáról.

(5) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére évente jelentést készít e 
cikk végrehajtásáról.

Or. fr
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Módosítás 553
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek azon 
feltételekkel való kiegészítése céljából, 
amelyek fennállása mellett az alapok 
bizonyos kiadásai és bevételei 
kompenzálandók.

törölve

Or. en

Indokolás

A felhatalmazást a minimális szinten kell tartani, és az nem ütközhet azokkal a 
megállapodásokkal, amelyeket a tagállamok, az alaprendeletekben foglalt rendelkezések 
szerint eljárva, már létrehoztak.

Módosítás 554
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
rendeletnek azon feltételekkel való 
kiegészítése céljából, amelyek fennállása 
mellett az alapok bizonyos kiadásai és 
bevételei kompenzálandók.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
rendeletnek a kiadásigazoló nyilatkozatok 
részleteire vonatkozó, azon feltételekkel 
való kiegészítése céljából, amelyek 
fennállása mellett az alapok bizonyos 
kiadásai és bevételei kompenzálandók.

Or. sl
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Indokolás

A javasolt felhatalmazás túl széles körű. Azt például a kiadásigazoló nyilatkozatokra kell 
korlátozni, ellenkező esetben megakadályozhatná a jóváhagyott KAP-stratégiai tervben 
szereplő támogatási intézkedések valamennyi kiadását.

Módosítás 555
Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
rendeletnek azon feltételekkel való 
kiegészítése céljából, amelyek fennállása 
mellett az alapok bizonyos kiadásai és 
bevételei kompenzálandók.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
100. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
rendeletnek a kiadásigazoló nyilatkozatok 
részleteire vonatkozó, azon feltételekkel 
való kiegészítése céljából, amelyek 
fennállása mellett az alapok bizonyos 
kiadásai és bevételei kompenzálandók.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazás túl széles körű – azt korlátozni kell például a kiadásigazoló nyilatkozat 
feltételeire, ellenkező esetben a felhatalmazás lehetővé tenné a jóváhagyott KAP-stratégiai 
tervben szereplő támogatási intézkedések valamennyi kiadásának megakadályozását.

Módosítás 556
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési rendelet 127. cikkének 
alkalmazásában a Bizottság az e rendelet 
11. cikkében említett tanúsító szervek 
munkájából szerez bizonyosságot, kivéve, 
ha tájékoztatta a tagállamot arról, hogy 
egy adott pénzügyi év tekintetében nem 

törölve
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tud a tanúsító szerv munkájára 
támaszkodni, és ezt figyelembe veszi az 
érintett tagállam tekintetében szükséges 
bizottsági auditokra vonatkozó 
kockázatértékelés során.

Or. de

Indokolás

Feltétlenül mérsékelni kell az ellenőrzésre irányuló erőfeszítéseket, különösen pedig be kell 
szüntetni a kedvezményezettek többszöri auditálását. Ezért az egységes ellenőrzési elv 
üdvözlendő. A rendeletekre irányuló javaslatokban azonban nincs olyan kötelező rendelkezés, 
amely a Bizottság számára előírja, hogy a tanúsító szerv által végzett auditálási munkára 
támaszkodjon, ha az megbízhatóan elvégezte az auditot. Jelenleg ez csupán egy lehetőség. A 
horizontális rendelet 46. cikkének szövegét összhangba kell hozni a strukturális alapokra 
vonatkozó rendelkezéssel.

Módosítás 557
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségvetési rendelet 127. cikkének 
alkalmazásában a Bizottság az e rendelet 
11. cikkében említett tanúsító szervek 
munkájából szerez bizonyosságot, kivéve, 
ha tájékoztatta a tagállamot arról, hogy 
egy adott pénzügyi év tekintetében nem 
tud a tanúsító szerv munkájára 
támaszkodni, és ezt figyelembe veszi az 
érintett tagállam tekintetében szükséges 
bizottsági auditokra vonatkozó 
kockázatértékelés során.

A költségvetési rendelet 127. cikkének 
alkalmazásában a Bizottság az e rendelet 
11. cikkében említett tanúsító szervek 
munkájából szerez bizonyosságot.

Or. en

Indokolás

A költségvetési rendelet 127. cikke előírja, hogy amennyiben független könyvvizsgáló 
megalapozott bizonyosságot nyújtó, nemzetközileg elfogadott standardokon alapuló 
könyvvizsgálatot végzett, ez a könyvvizsgálat képezi az általános megbízhatóság alapját, 
feltéve, hogy a könyvvizsgáló függetlenségét és szakértelmét elegendő bizonyíték támasztja 
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alá. Ez az úgynevezett egységes könyvvizsgálati megközelítés. Nincs szükség ezzel kapcsolatos 
további szabályokra az ágazati jogszabályokban.

Módosítás 558
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tanúsító szervek a 
könyvvizsgálat végzése során az Unió 
költségvetését érintő kockázat szintjével 
kapcsolatban kellő mértékben figyelembe 
veszik az egységes könyvvizsgálat és az 
arányosság elvét. Elkerülik a 
Bizottságnak bejelentett ugyanazon 
kiadásra vonatkozó párhuzamos 
könyvvizsgálatot azzal a céllal, hogy a 
minimálisra csökkentsék az irányítás 
ellenőrzésének és a könyvvizsgálatnak a 
költségét, illetve a kedvezményezettekre 
háruló adminisztratív terheket. Azon 
programok tekintetében, amelyek esetében 
a Bizottság megállapítja, hogy a tanúsító 
szerv véleménye megbízható, a Bizottság 
saját ellenőrzéseit a tanúsító szerv 
munkájának az auditálására kell 
korlátozni.

Or. de

Indokolás

 Feltétlenül mérsékelni kell az ellenőrzésre irányuló erőfeszítéseket, különösen pedig be kell 
szüntetni a kedvezményezettek többszöri auditálását. Ezért az egységes ellenőrzési elv 
üdvözlendő. A rendeletekre irányuló javaslatokban azonban nincs olyan kötelező rendelkezés, 
amely a Bizottság számára előírja, hogy a tanúsító szerv által végzett auditálási munkára 
támaszkodjon, ha az megbízhatóan elvégezte az auditot. Jelenleg ez csupán egy lehetőség. A 
horizontális rendelet 46. cikkének szövegét ezért összhangba kell hozni a strukturális 
alapokra vonatkozó rendelkezéssel.

Módosítás 559
Elsi Katainen
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Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek vagy a 
Szerződés 287. cikkének megfelelően 
végrehajtott tagállami ellenőrzések, 
továbbá a Szerződés 322. cikke vagy a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet 
alapján végzett bármely vizsgálat sérelme 
nélkül a Bizottság ellenőrzéseket tarthat a 
tagállamokban különösen az alábbiak 
ellenőrzése érdekében:

A nemzeti törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek vagy a 
Szerződés 287. cikkének megfelelően 
végrehajtott tagállami ellenőrzések, 
továbbá a Szerződés 322. cikke vagy a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet 
alapján végzett bármely vizsgálat sérelme 
nélkül a Bizottság a feltételességre nem 
kiterjedő ellenőrzéseket tarthat a 
tagállamokban különösen az alábbiak 
ellenőrzése érdekében:

Or. en

Indokolás

Az alkalmazott ellenőrzési eljárások és szabályok a feltételességgel is kapcsolatosak, az 
ellenőrzéseket még a végső kedvezményezettekre is kiterjesztve, ami ellentétes az egyszerűsítés 
szellemével. Egyértelműen jelezni kell ebben a cikkben, hogy az nem érinti a feltételességet.

Módosítás 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ellenőrzése, hogy az 
(EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] említett 
beavatkozásokhoz kapcsolódó, az 5. cikk 
(2) bekezdésének és a 6. cikknek a hatálya 
alá tartozó kiadásokhoz kapcsolódóan az 
éves teljesítményalapú záróelszámolásban 
fel vannak-e tüntetve megfelelő 
eredmények;

törölve

Or. fr
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Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az előadó azon óhajával, hogy a teljesítmény monitoringjára 
többéves időközönként kerüljön sor, és ezért megszűnjön az eredmények éves monitoringja.

Módosítás 561
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ellenőrzése, hogy az 
(EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] említett 
beavatkozásokhoz kapcsolódó, az 5. cikk 
(2) bekezdésének és a 6. cikknek a hatálya 
alá tartozó kiadásokhoz kapcsolódóan az 
éves teljesítményalapú záróelszámolásban 
fel vannak-e tüntetve megfelelő 
eredmények;

b) annak ellenőrzése, hogy az 
(EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelet] említett 
beavatkozásokhoz kapcsolódó, az 5. cikk 
(2) bekezdésének és a 6. cikknek a hatálya 
alá tartozó kiadásokhoz kapcsolódóan a 
hároméves teljesítményalapú 
záróelszámolásban fel vannak-e tüntetve 
megfelelő eredmények;

Or. en

Módosítás 562
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak ellenőrzése, hogy a tanúsító 
szerv a 11. cikkel összhangban és e fejezet 
2. szakaszának alkalmazásában végezte-e 
munkáját;

törölve

Or. en

Indokolás

A 47. cikk c) pontja törlendő, mivel lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a nemzeti KAP 
stratégiai tervek végrehajtására vonatkozóan számos ellenőrzést hajtson végre. Ez ellentétes 
az egységes könyvvizsgálatra vonatkozó megközelítéssel, és bizonytalanságot szül.
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Módosítás 563
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben megállapítást nyert, hogy egy 
tagállam irányítási rendszerében súlyos 
hiányosságok vannak, a bizottsági 
monitoringot ki lehet terjeszteni az annak 
megállapítását célzó ellenőrzésekre, hogy 
léteznek-e a szükséges igazoló 
dokumentumok, azok megfelelőek-e, és 
hogy melyek azok a feltételek, amelyek 
szerint az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. 
cikkben említett kiadásokat végrehajtották 
és ellenőrizték, és amelyek szerint azok 
összhangban vannak az (EU) …/... 
rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet];

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy amennyiben egy tagállam irányítási 
rendszerében súlyos hiányosságok vannak, a Bizottság ellenőrzéseket hajthat végre, amelyek 
magukban foglalják annak a megállapítását, hogy léteznek-e a szükséges igazoló 
dokumentumok és hogy azok megfelelőek-e, valamint hogy melyek azok a feltételek, amelyek 
szerint az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokat végrehajtották és 
ellenőrizték, és amelyek szerint azok összhangban vannak az (EU) …/... rendelettel [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet]; 

Módosítás 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak mindig van lehetőségük 
arra, hogy kifogással éljenek a 
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végrehajtott ellenőrzésekkel szemben; 
ebben az esetben egyeztetőbizottságot kell 
létrehozni. Amennyiben ismétlődő 
ellenőrzésekre kerül sor, vagy 
amennyiben egy ellenőrzés nyilvánvalóan 
aránytalan, az érintett tagállam a 
jogellenes tevékenység beszüntetése 
érdekében az Európai Unió Bírósága elé 
utalhatja az ügyet.

Or. fr

Módosítás 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a 2988/95/EK, 
Euratom rendelet értelmében vett 
szabálytalanságokra, a KAP-stratégiai 
tervben meghatározott feltételek egyéb be 
nem tartására, és a feltételezett csalási 
ügyekre vonatkozó információkat, 
valamint a szóban forgó 
szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel 
összefüggésben teljesített jogosulatlan 
kifizetéseknek az e fejezet 3. szakasza 
értelmében történő visszafizettetése 
érdekében megtett lépésekre vonatkozó 
információkat.

(3) A tagállamok a Bizottság és saját 
polgáraik rendelkezésére bocsátják a 
2988/95/EK, Euratom rendelet értelmében 
vett szabálytalanságokra, a KAP-stratégiai 
tervben meghatározott feltételek egyéb be 
nem tartására, és a feltételezett csalási 
ügyekre vonatkozó információkat, 
valamint a szóban forgó 
szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel 
összefüggésben teljesített jogosulatlan 
kifizetéseknek az e fejezet 3. szakasza 
értelmében történő visszafizettetése 
érdekében megtett lépésekre vonatkozó 
információkat. A Bizottság összegyűjti 
ezeket az információkat és többéves 
jelentéseket dolgoz ki e tárgyban, 
amelyeket szintén a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. es

Módosítás 566
Anja Hazekamp
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Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a 2988/95/EK, 
Euratom rendelet értelmében vett 
szabálytalanságokra, a KAP-stratégiai 
tervben meghatározott feltételek egyéb be 
nem tartására, és a feltételezett csalási 
ügyekre vonatkozó információkat, 
valamint a szóban forgó 
szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel 
összefüggésben teljesített jogosulatlan 
kifizetéseknek az e fejezet 3. szakasza 
értelmében történő visszafizettetése 
érdekében megtett lépésekre vonatkozó 
információkat.

(3) A tagállamok a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a 2988/95/EK, 
Euratom rendelet értelmében vett 
szabálytalanságokra, a KAP-stratégiai 
tervben meghatározott feltételek egyéb be 
nem tartására, és a feltételezett csalási 
ügyekre vonatkozó információkat, 
valamint a szóban forgó 
szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel 
összefüggésben teljesített jogosulatlan 
kifizetéseknek az e fejezet 3. szakasza 
értelmében történő visszafizettetése 
érdekében megtett lépésekre vonatkozó 
információkat. A Bizottság összegzi ezeket 
az információkat és többéves jelentéseket 
dolgoz ki, amelyeket nyilvánosságra hoz, 
és az Európai Parlament tár.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a közvélemény és maga a Parlament figyelemmel kísérje ezeket a 
szabálytalanságokat és a feltételek be nem tartását.

Módosítás 567
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a 2988/95/EK, 
Euratom rendelet értelmében vett 
szabálytalanságokra, a KAP-stratégiai 
tervben meghatározott feltételek egyéb be 
nem tartására, és a feltételezett csalási 
ügyekre vonatkozó információkat, 
valamint a szóban forgó 

(3) A tagállamok a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a 2988/95/EK, 
Euratom rendelet értelmében vett 
szabálytalanságokra, a KAP-stratégiai 
tervben meghatározott feltételek egyéb be 
nem tartására, és a feltételezett csalási 
ügyekre vonatkozó információkat, 
valamint a szóban forgó 
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szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel 
összefüggésben teljesített jogosulatlan 
kifizetéseknek az e fejezet 3. szakasza 
értelmében történő visszafizettetése 
érdekében megtett lépésekre vonatkozó 
információkat.

szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel 
összefüggésben teljesített jogosulatlan 
kifizetéseknek az e fejezet 3. szakasza 
értelmében történő visszafizettetése 
érdekében megtett lépésekre vonatkozó 
információkat. A Bizottság összegzi ezeket 
az információkat és többéves jelentéseket 
tesz közzé, amelyeket az Európai 
Parlament tár. 

Or. en

Indokolás

Ez összhangban van az átláthatóság elvével, ezenkívül támogatja az Európai Parlament – a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság által gyakorolt – ellenőrző szerepét.

Módosítás 568
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy e rendelet 100. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el annak érdekében, 
hogy e rendeletet kiegészítse a tagállamok 
által e fejezet értelmében teljesítendő 
egyedi kötelezettségekkel, valamint a 
bejelentendő, a 2988/95/EU, Euratom 
rendelet értelmében vett 
szabálytalanságok és a tagállamok által a 
KAP-stratégiai tervben meghatározott 
feltételeknek való egyéb meg nem 
felelések megállapítására szolgáló 
kritériumokra, továbbá a benyújtandó 
adatokra vonatkozó szabályokkal.

törölve

Or. en
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Indokolás

Mivel a cél a meg nem felelés szabályozásától és mélyreható ellenőrzésétől való eltávolodás, 
úgy vélem, hogy a rendeletben a szabálytalanságokat és a meg nem felelést illetően csak 
néhány általános elvet kell meghatározni, ezen kívül minden mást a tagállamokra kell hagyni.

Módosítás 569
Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy e rendelet 100. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el annak érdekében, 
hogy e rendeletet kiegészítse a tagállamok 
által e fejezet értelmében teljesítendő 
egyedi kötelezettségekkel, valamint a 
bejelentendő, a 2988/95/EU, Euratom 
rendelet értelmében vett 
szabálytalanságok és a tagállamok által a 
KAP-stratégiai tervben meghatározott 
feltételeknek való egyéb meg nem 
felelések megállapítására szolgáló 
kritériumokra, továbbá a benyújtandó 
adatokra vonatkozó szabályokkal.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy e rendelet 100. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el annak érdekében, 
hogy e rendeletet kiegészítse az OLAF 
céljai érdekében benyújtandó adatokra 
vonatkozó rendelkezésekkel.

Or. en

Indokolás

E cikknek a jelenleg használt kifejezések, így az „egyedi kötelezettségek” helyett a 
felhatalmazás részletesebb leírását kell tartalmaznia. A rendelet egyedi kötelezettségekkel 
történő kiegészítésére szolgáló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok helyett a felhatalmazást 
egyértelműbben meg kell állapítani. Ha az OLAF tájékoztatási igényeit kell kiszolgálni, akkor 
ez lehetséges. A szabálytalanságok meghatározása, a szubszidiaritás biztosítása érdekében, a 
tagállamok feladata, kell hogy legyen. Az új jogszabálynak el kell ismernie a tagállamok 
elszámoltathatóságát a felelős alapok és a szankciók tekintetében. A hatásköröket szigorúan 
korlátozni kell és pontosan meg kell határozni.

Módosítás 570
Michel Dantin, Norbert Erdős
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Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a végrehajtási jogi aktusok 
kiterjednek a benyújtott éves számlák 
teljességére, pontosságára és valódiságára, 
és azokat az 52. és 53. cikk értelmében 
később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi 
aktusok tartalmának sérelme nélkül kell 
elfogadni.

Ezek a végrehajtási jogi aktusok 
kiterjednek a benyújtott éves számlák 
teljességére, pontosságára és valódiságára, 
és azokat az 53. cikk értelmében később 
elfogadásra kerülő végrehajtási jogi 
aktusok tartalmának sérelme nélkül kell 
elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az előadó azon óhajával, hogy a teljesítmény monitoringjára 
többéves időközönként kerüljön sor, és ezért megszűnjön az eredmények éves monitoringja. 
Ezért az érintett cikkre való hivatkozást törölni kell, mivel az szabályokat tartalmaz az éves 
teljesítményalapú záróelszámolásra vonatkozóan; miután ilyen záróelszámolás már nem 
létezik, ez a hivatkozás elveszítette létjogosultságát.

Módosítás 571
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben 
meghatározott záróelszámolásról, az (1) 
bekezdés második albekezdésében említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása és 
végrehajtása kapcsán hozandó 
intézkedések, és többek között a Bizottság 
és a tagállamok közötti információcsere és 
a betartandó határidők vonatkozásában.

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján szabályokat állapít meg az 
(1) bekezdésben meghatározott 
záróelszámolásról, az (1) bekezdés 
második albekezdésében említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása és 
végrehajtása kapcsán hozandó 
intézkedések, és többek között a Bizottság 
és a tagállamok közötti információcsere és 
a betartandó határidők vonatkozásában.

Or. en
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Módosítás 572
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52. cikk törölve
Éves teljesítményalapú záróelszámolás
(1)
Ha az (EU)…/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] III. 
címében említett beavatkozásokhoz 
kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésében és 
a 6. cikkben említett kiadások tekintetében 
az éves teljesítményalapú 
záróelszámolásban nincs feltüntetve 
megfelelő eredmény, akkor a Bizottság az 
adott költségvetési évet követő év október 
15-ig végrehajtási jogi aktusok útján 
határoz az uniós finanszírozásból 
levonandó összegekről. Ezek a 
végrehajtási jogi aktusok nem sérthetik az 
e rendelet 53. cikke értelmében később 
elfogadásra kerülő végrehajtási jogi 
aktusok tartalmát.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
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megfelelően kell elfogadni.
(2) A Bizottság a levonandó összegeket az 
egyes beavatkozások céljából bejelentett 
éves kiadás és az ahhoz kapcsolódóan a 
nemzeti KAP-stratégiai tervvel 
összhangban bejelentett eredménynek 
megfelelő összeg közötti különbség 
alapján állapítja meg, figyelembe véve a 
tagállam által benyújtott indokokat.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság lehetőséget 
biztosít a tagállam számára észrevételei 
megtételére és a különbségek 
megindoklására.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az érintett 
tagállamok által benyújtott indokokra 
vonatkozó kritériumokkal, valamint a 
csökkentések alkalmazásának 
módszerével és kritériumaival kapcsolatos 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.
(5)
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján szabályokat állapít meg az (1) 
bekezdésben említett végrehajtási jogi 
aktus elfogadása és végrehajtása kapcsán 
hozandó intézkedések, többek között a 
Bizottság és a tagállamok közötti 
információcsere és a betartandó határidők 
vonatkozásában.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van az előadó azon óhajával, hogy a teljesítmény monitoringjára 
többéves időközönként kerüljön sor, és ezért megszűnjön az eredmények éves monitoringja. 
Ezért az éves teljesítményalapú záróelszámolásra vonatkozó szabályokat meghatározó cikkre 
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való hivatkozást törölni kell. Miután ilyen záróelszámolás már nem létezik, ez a cikk 
elveszítette létjogosultságát.

Módosítás 574
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52. Éves teljesítményalapú 
záróelszámolás

52. Teljesítményalapú záróelszámolás

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság más uniós alapokhoz hasonlóan e jogalkotási tervezetben is éves 
jelentéstételi kötelezettséget javasol előírni az uniós tagállamok számára, valamint éves 
teljesítményalapú záróelszámolást a Bizottság számára. Nem támogathatom ezt az új elemet, 
mivel az éves teljesítményjelentésekhez szükséges adatokat a nemzeti és regionális hatóságok 
nem lennének képesek összegyűjteni és feldolgozni. A háromévente készített (hároméves) 
jelentések jobban megvalósíthatók lennének, így biztosított lenne a jelentések pontossága és 
hitelessége.

Módosítás 575
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az (EU)…/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] III. 
címében említett beavatkozásokhoz 
kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésében és 
a 6. cikkben említett kiadások tekintetében 
az éves teljesítményalapú 
záróelszámolásban nincs feltüntetve 
megfelelő eredmény, akkor a Bizottság az 
adott költségvetési évet követő év október 
15-ig végrehajtási jogi aktusok útján 
határoz az uniós finanszírozásból 

Ha az (EU)…/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] III. 
címében említett beavatkozásokhoz 
kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésében és 
a 6. cikkben említett kiadások tekintetében 
az éves teljesítményalapú 
záróelszámolásban nincs feltüntetve 
legalább 50%-nak megfelelő eredmény, 
akkor a Bizottság haladéktalanul 
technikai megbeszéléseket kezdeményez az 
érintett tagállam illetékes hatóságával 
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levonandó összegekről. Ezek a végrehajtási 
jogi aktusok nem sérthetik az e rendelet 53. 
cikke értelmében később elfogadásra 
kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmát.

annak érdekében, hogy közös megoldást 
találjanak a helyzet zökkenőmentes 
megoldására. Ha a Bizottság és a 
tagállam hat hónapon belül nem tud 
megállapodásra jutni, akkor a Bizottság 
az adott költségvetési évet követő év 
október 15-ig végrehajtási jogi aktusok 
útján határozhat az uniós finanszírozásból 
levonandó összegekről. Ezek a végrehajtási 
jogi aktusok nem sérthetik az e rendelet 53. 
cikke értelmében később elfogadásra 
kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmát.

Or. en

Indokolás

Az eredményektől való elmaradás tekintetében nincs meghatározva küszöbérték, így 
valószínűleg jelentős levonásokra kerül sor. A szöveget pontosítani vagy törölni kell.

Módosítás 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az (EU)…/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] III. 
címében említett beavatkozásokhoz 
kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésében és 
a 6. cikkben említett kiadások tekintetében 
az éves teljesítményalapú 
záróelszámolásban nincs feltüntetve 
megfelelő eredmény, akkor a Bizottság az 
adott költségvetési évet követő év október 
15-ig végrehajtási jogi aktusok útján 
határoz az uniós finanszírozásból 
levonandó összegekről. Ezek a végrehajtási 
jogi aktusok nem sérthetik az e rendelet 53. 
cikke értelmében később elfogadásra 
kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmát.

Ha az (EU)…/… rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] III. 
címében említett beavatkozásokhoz 
kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésében és 
a 6. cikkben említett kiadások tekintetében 
a 8. cikk (3) bekezdésének b) pontjában 
említett eredményekkel kapcsolatos éves 
teljesítményalapú záróelszámolásban nincs 
feltüntetve megfelelő eredmény, akkor a 
Bizottság az adott költségvetési évet 
követő év október 15-ig végrehajtási jogi 
aktusok útján határoz az uniós 
finanszírozásból levonandó összegekről. 
Ezek a végrehajtási jogi aktusok nem 
sérthetik az e rendelet 53. cikke értelmében 
később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi 
aktusok tartalmát.
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Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt modellváltás nem lehet részrehajló, és nem jelentheti azt, hogy a 
KAP-stratégiai tervhez tartozó intézkedések kiadásainak elszámolására vonatkozóan két 
egymás mellett létező megközelítés jön létre. A teljesítményalapú megközelítésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes mértékben felváltsa a kiadások teljesítésére 
vonatkozó megközelítést. Az irányítási rendszerek megfelelő működését előzetesen validálni 
kell a kifizető ügynökség akkreditálása keretében. A monitoringot és az ajánlásokat a 
Bizottság is magára vállalhatja a programozás során.

Módosítás 577
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 578
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. A Bizottság értesíti a 
szándékáról az érintett tagállamot, és 
lehetőséget biztosít a tagállam számára, 
hogy a végrehajtási jogi aktus 
tervezetének az 182/20/EU rendelet 3. 
cikke (3) bekezdésének megfelelően 
történő benyújtását megelőzően legalább 
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30 munkanapon belül benyújthassa 
észrevételeit.

Or. en

Módosítás 579
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. A Bizottság értesíti a 
szándékáról az érintett tagállamot, és az 
észrevételek benyújtására bizonyos időt 
hagy, oly módon, hogy a benyújtási 
időszak a végrehajtási jogi aktus 
tervezetének Bizottság általi benyújtása 
előtt legkésőbb 30 nappal lezárul.

Or. en

Módosítás 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a levonandó összegeket 
az egyes beavatkozások céljából bejelentett 
éves kiadás és az ahhoz kapcsolódóan a 
nemzeti KAP-stratégiai tervvel 
összhangban bejelentett eredménynek 
megfelelő összeg közötti különbség alapján 
állapítja meg, figyelembe véve a tagállam 
által benyújtott indokokat.

(2) A Bizottság a levonandó összegeket 
az egyes beavatkozások céljából bejelentett 
éves kiadás és az ahhoz kapcsolódóan a 
nemzeti KAP-stratégiai tervvel 
összhangban bejelentett eredménynek 
megfelelő összeg közötti különbség alapján 
állapítja meg, figyelembe véve a tagállam 
által benyújtott indokokat. A levonások 
csak a megfelelő eredmény nélküli 
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beavatkozások céljából bejelentett 
kiadásokat érintik.

Or. en

Módosítás 581
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság lehetőséget 
biztosít a tagállam számára észrevételei 
megtételére és a különbségek 
megindoklására.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadását 
megelőzően a Bizottság többszöri 
lehetőséget biztosít a tagállam számára 
észrevételei megtételére, a különbségek 
megindoklására és arra, hogy a tagállam 6 
hónapon belül szakértői szinten 
megvitassa a technikai kérdéseket a 
Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

Elegendő időre van szükség az alapos megbeszélésekhez és a vitás kérdésekkel kapcsolatos 
megalapozott megállapodásokhoz.

Módosítás 582
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az érintett 
tagállamok által benyújtott indokokra 
vonatkozó kritériumokkal, valamint a 
csökkentések alkalmazásának 

törölve
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módszerével és kritériumaival kapcsolatos 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazás hatóköre és tartalma nem egyértelmű, az egész eljárás kiszámíthatatlan 
potenciális kockázatokkal jár, még akkor is, ha az általános végrehajtási teljesítmény 
kielégítő.

Módosítás 583
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 100. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek az érintett 
tagállamok által benyújtott indokokra 
vonatkozó kritériumokkal, valamint a 
csökkentések alkalmazásának 
módszerével és kritériumaival kapcsolatos 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 584
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére jelentést készít e cikk 
végrehajtásáról.

Or. sl
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Indokolás

Mivel a KAP új teljesítési modellje a teljesítményen alapul és pénzügyi korrekciókhoz 
vezethet, a Parlamentet és a Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell egyes rendelkezések 
végrehajtásáról.

Módosítás 585
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az éves teljesítményalapú záróelszámolás bevezetése és a szabályszerűségi eljárás fenntartása 
bonyolultabb és pénzügyileg kockázatosabb helyzetet teremt a tagállamok számára, ezért a 
vegyes rendszer helyett vagy a teljesítményen, vagy pedig a megfelelőségen alapuló 
megközelítést kell alkalmazni. Az 53 cikket törölni kell vagy teljesen át kell írni.

Módosítás 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
Közös rendelkezések

(1) A tagállamok a szabálytalanság vagy a 
kedvezményezettekre róható más meg nem 
felelés miatt jogosulatlanul kifizetett 
minden kifizetést visszafizettetnek a 
kedvezményezettel 18 hónapon belül azt 
követően, hogy jóváhagyták a 
szabálytalanság tényét megállapító 
kontrolljelentést vagy hasonló 
dokumentumot, és adott esetben a kifizető 
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ügynökség vagy a behajtásért felelős szerv 
azt kézhez kapta. A vonatkozó összegeket 
a visszafizetésre való felhívással 
egyidejűleg bevezetik a kifizető ügynökség 
által vezetett adósnyilvántartásba.
(2) Amennyiben a visszafizettetés nem 
történik meg a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
50 %-ban az érintett tagállam, 50 %-ban 
pedig az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy az 
érintett tagállamnak a 58. cikknek 
megfelelően visszafizettetési eljárást kell 
lefolytatnia.
Abban az esetben, ha a visszafizettetési 
eljárás keretében a szabálytalanság 
hiánya végleges jellegű közigazgatási vagy 
jogi eszköz révén megállapítást nyer, az 
érintett tagállam az általa az első 
albekezdés értelmében viselt pénzügyi 
terhet kiadásként bejelenti az alapok felé.
Ha azonban az érintett tagállamon kívül 
álló okok következtében a 
visszafizettetésre nem kerülhet sor az első 
albekezdésben megjelölt határidőn belül, 
és amennyiben a visszafizetendő összeg 
meghaladja az 1 millió EUR összeget, a 
Bizottság – a tagállam kérésére – a 
határidőt az eredeti időkeret legfeljebb 
felével meghosszabbíthatja.
(3) Megfelelően indokolt esetben a 
tagállam dönthet úgy, hogy nem hajtja 
végre a visszafizettetést. Ilyen irányú 
döntés csak az alábbi esetekben hozható:
a) ha a már felmerült és a várhatóan 
felmerülő költségek összege meghaladja a 
visszafizetendő összeget; ez a feltétel 
abban az esetben is teljesítettnek 
tekintendő, ha:
i. a kedvezményezettel a valamely 
támogatási rendszer keretében teljesített 
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egyéni kifizetéssel összefüggésben 
visszafizettetendő összeg – a kamatokat 
nem beleszámítva – nem haladja meg a 
100 EUR összeget; vagy
ii. a kedvezményezettel a valamely 
támogatási rendszer vagy intézkedés 
keretében teljesített egyéni kifizetéssel 
összefüggésben visszafizettetendő összeg – 
a kamatokat nem beleszámítva – 100 EUR 
és 250 EUR közé esik, és az érintett 
tagállam a nemzeti jogában a nemzeti 
adósságok be nem hajtására vonatkozóan 
a visszafizettetendő összeggel megegyező 
vagy annál magasabb küszöbértéket 
alkalmaz.
b) ha nincs lehetőség visszafizettetésre, 
mivel az érintett tagállam nemzeti jogával 
összhangban megállapítást nyert és 
elfogadásra került az adós vagy a 
szabálytalanságért jogi felelősséggel 
tartozó személyek fizetésképtelensége.
Amennyiben az e bekezdés első 
albekezdésében említett határozat 
meghozatalára azt megelőzően kerül sor, 
hogy a kinnlevő összeget a (2) 
bekezdésben említett szabályoknak 
alávetették volna, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi következményeit 
az Unió költségvetése viseli.
(4) A tagállamok a 8. cikk (3) bekezdése a) 
pontjának értelmében a Bizottságnak 
megküldendő éves elszámolásba bevezetik 
az e cikk (2) bekezdése szerint általuk 
viselendő összegeket. A Bizottság 
ellenőrzi, hogy sor került-e erre, és az 51. 
cikk (1) bekezdésében említett 
végrehajtási jogi aktus részeként elvégzi a 
szükséges kiigazításokat.
(5) A Bizottság – feltéve, hogy az 53. cikk 
(3) bekezdésében megállapított eljárás 
keretében járt el – végrehajtási jogi 
aktusok útján dönthet az Unió általános 
költségvetésére terhelt összegeknek az 
uniós finanszírozásból való kizárásáról a 
következő esetekben:
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a) ha a tagállam nem tartotta be az (1) 
bekezdésben említett határidőket;
b) ha a Bizottság úgy találja, hogy nem 
indokolt a tagállamnak a (3) bekezdés 
alapján arra vonatkozóan hozott döntése, 
hogy nem hajtja végre a visszafizettetést;
c) ha a Bizottság úgy találja, hogy a 
szabálytalanság vagy a visszafizettetés 
elmulasztása a tagállam közigazgatási 
hatóságainak vagy más hivatalos 
szervének tulajdonítható szabálytalanság 
vagy gondatlanság következménye.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
101. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. E jogi aktusok 
elfogadása előtt a (3) bekezdésben 
meghatározott eljárás alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy visszaállítsa a kedvezményezetteknek szabálytalanság vagy meg nem 
felelés miatt jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetésére vonatkozó közös, 
harmonizált szabályokat. E szabályokat korábban az 1306/2013/EU rendelet 54. cikke 
határozta meg. A cél az, hogy az egységes piacon belül helyreálljon az egyenlő bánásmód a 
mezőgazdasági termelők és a KAP-finanszírozásban részesülő egyéb kedvezményezettek 
körében.

Módosítás 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
Meg nem felelés miatti visszafizettetés

(1) A tagállamok a kedvezményezettek 
által a KAP-stratégiai tervben említett 
beavatkozások feltételei tekintetében 
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elkövetett szabálytalanság vagy egyéb meg 
nem felelés következtében jogosulatlanul 
teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel, és 
szükség esetén megfelelő bírósági eljárást 
kezdeményeznek.
(2) Megfelelően indokolt esetben a 
tagállam dönthet úgy, hogy nem hajtja 
végre a visszafizettetést. Ilyen irányú 
döntés csak az alábbi esetekben hozható:
a) ha a már felmerült és a várhatóan 
felmerülő költségek összege meghaladja a 
visszafizetendő összeget; ez a feltétel 
abban az esetben is teljesítettnek 
tekintendő, ha:
i. a kedvezményezettel a valamely 
beavatkozás keretében teljesített egyéni 
kifizetéssel összefüggésben 
visszafizettetendő összeg – a kamatokat 
nem beleszámítva – nem haladja meg a 
100 EUR összeget; vagy
ii. a kedvezményezettel a valamely 
beavatkozás keretében teljesített egyéni 
kifizetéssel összefüggésben 
visszafizettetendő összeg – a kamatokat 
nem beleszámítva – 100 EUR és 250 EUR 
közé esik, és az érintett tagállam a nemzeti 
jogában a nemzeti adósságok be nem 
hajtására vonatkozóan a visszafizettetendő 
összeggel megegyező vagy annál 
magasabb küszöbértéket alkalmaz.”;
b) ha nincs lehetőség visszafizettetésre, 
mivel a nemzeti joggal összhangban 
megállapítást nyert és elfogadásra került 
az adós vagy a szabálytalanságért jogi 
felelősséggel tartozó személyek 
fizetésképtelensége.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendeletből származó (kiigazított) uniós szintű általános szabályok visszaállítása.
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Módosítás 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy 
az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben 
említett kiadások nem felelnek meg az 
uniós jogszabályoknak, végrehajtási jogi 
aktusok útján meghatározza az uniós 
finanszírozásból kizárandó összegeket.

Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy 
az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben 
említett kiadások, az (EU) …/... 
rendeletben [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet] említett 
beavatkozástípusokat nem számítva, nem 
felelnek meg az uniós jogszabályoknak, 
végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározza az uniós finanszírozásból 
kizárandó összegeket.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt modellváltás nem lehet részrehajló, és nem jelentheti azt, hogy a 
KAP-stratégiai tervhez tartozó intézkedések kiadásainak elszámolására vonatkozóan két 
egymás mellett létező megközelítés jön létre. A teljesítményalapú megközelítésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes mértékben felváltsa a kiadások teljesítésére 
vonatkozó megközelítést. Az irányítási rendszerek megfelelő működését előzetesen validálni 
kell a kifizető ügynökség akkreditálása keretében. A monitoringot és az ajánlásokat a 
Bizottság is magára vállalhatja a programozás során.

Módosítás 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU)…/… rendeletben [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] említett 
beavatkozástípusok esetében azonban az 
első albekezdés szerinti uniós 
finanszírozásból való kizárást csak a 
tagállamok irányítási rendszereinek 
működésében feltárt súlyos hiányosságok 

törölve
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esetén lehet alkalmazni.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt modellváltás nem lehet részrehajló, és nem jelentheti azt, hogy a 
KAP-stratégiai tervhez tartozó intézkedések kiadásainak elszámolására vonatkozóan két 
egymás mellett létező megközelítés jön létre. A teljesítményalapú megközelítésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes mértékben felváltsa a kiadások teljesítésére 
vonatkozó megközelítést. Az irányítási rendszerek megfelelő működését előzetesen validálni 
kell a kifizető ügynökség akkreditálása keretében. A monitoringot és az ajánlásokat a 
Bizottság is magára vállalhatja a programozás során.

Módosítás 590
Bas Belder, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 57. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
tekintetében a kizárásra vonatkozó 
határozat nem írja elő a tagállamok 
számára, hogy a jóhiszeműen eljáró 
kedvezményezettekkel visszafizettessenek 
összegeket.

Or. en

Indokolás

A kedvezményezettek jogbiztonsága érdekében, és különösen az operatív programok 
tekintetében, ésszerű bizonyosságot kell nyújtani arra nézve, hogy a kifizetett KAP-
támogatásokat nem fogják visszafizettetni, kivéve, ha csalás történt.

Módosítás 591
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az 57. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
tekintetében a kizárásra vonatkozó 
határozat nem írja elő a tagállamok 
számára, hogy a jóhiszeműen eljáró 
kedvezményezettekkel visszafizettessenek 
összegeket.

Or. en

Indokolás

A támogatás visszafizettetésétől való félelem – amely a hosszadalmas ellenőrzési eljárások 
miatt évekkel azután is él, hogy a támogatást kifizették – nagyfokú bizonytalanságot okoz a 
mezőgazdasági termelők és más kedvezményezettek körében, akik gyakran jóhiszeműen jártak 
el. A mezőgazdasági termelők és a termelői szervezetek számára ésszerű bizonyosságot kell 
nyújtani arra nézve, hogy a már kifizetett KAP-támogatást nem fogják visszafizettetni, kivéve, 
ha csalás vagy olyan egyéb eset történt, amelyben az érintett kedvezményezett rosszhiszeműen 
járt el.

Módosítás 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó az 
egyéni kedvezményezettek tekintetében a 
nemzeti KAP-stratégiai tervekben és a 
nemzeti szabályokban meghatározott 
jogosultsági kritériumoknak való meg 
nem felelés eseteire.

törölve

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt modellváltás nem lehet részrehajló, és nem jelentheti azt, hogy a 
KAP-stratégiai tervhez tartozó intézkedések kiadásainak elszámolására vonatkozóan két 
egymás mellett létező megközelítés jön létre. A teljesítményalapú megközelítésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy teljes mértékben felváltsa a kiadások teljesítésére 
vonatkozó megközelítést. Az irányítási rendszerek megfelelő működését előzetesen validálni 
kell a kifizető ügynökség akkreditálása keretében. A monitoringot és az ajánlásokat a 
Bizottság is magára vállalhatja a programozás során.
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Módosítás 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó az 
egyéni kedvezményezettek tekintetében a 
nemzeti KAP-stratégiai tervekben és a 
nemzeti szabályokban meghatározott 
jogosultsági kritériumoknak való meg 
nem felelés eseteire.

törölve

Or. fr

Indokolás

A cél ez esetben az, hogy meghatározzunk egy középutat az éves, teljesítményalapú ellenőrző 
rendszer korlátai, a tagállamok uniós célok felé történő előrehaladása többéves 
monitoringjának előnyei, és a jelenlegi helyzethez való visszatérés (csak megfelelőségi 
ellenőrzések) között.  Nem tűnik realisztikusnak mindhárom rendszer bevezetése, így az a 
javaslatunk, hogy csak a kiadásokkal kapcsolatos megfelelőségi ellenőrzés és egy többéves 
teljesítményellenőrzési rendszer maradjon meg.

Módosítás 594
Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a feltárt hiányosságok 
súlyossága alapján állapítja meg a kizárásra 
kerülő összegeket.

(2) A Bizottság a feltárt hiányosságok 
súlyossága alapján állapítja meg a kizárásra 
kerülő összegeket. A feltételrendszerre 
vonatkozó pénzügyi korrekcióknak a nem 
alkalmazott igazgatási szankciók alapján 
kiszámított hiányon kell alapulniuk. 
Amennyiben ez arányos erőfeszítéssel 
nem meghatározható, átalánykorrekciókat 
kell alkalmazni
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Or. en

Indokolás

A Bizottság állítása szerint az átalány a pénzügyi korrekciók megállapításának egyetlen 
elfogadható módszere. A feltételrendszer érintettsége esetén lehetőséget kell biztosítani a nem 
az uniós jognak megfelelően teljesített kiadásoknak a jelenlegi módszer szerinti 
kiszámítására, azaz az igazgatási szankciók nem alkalmazásából eredő pénzügyi kár 
kockázatának értékelése útján. Lehetővé kell tenni, hogy az átalánykorrekciónál pontosabban 
meg lehessen határozni az Uniónak okozott pénzügyi kárt.

Módosítás 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a feltárt hiányosságok 
súlyossága alapján állapítja meg a kizárásra 
kerülő összegeket.

(2) A Bizottság a feltárt hiányosságok 
súlyossága alapján, az arányosság elvét 
figyelembe véve állapítja meg a kizárásra 
kerülő összegeket.

Or. en

Módosítás 596
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a feltárt hiányosságok 
súlyossága alapján állapítja meg a kizárásra 
kerülő összegeket.

(2) A Bizottság a feltárt hiányosságok 
súlyossága alapján és az arányosság elvét 
kellő mértékben figyelembe véve állapítja 
meg a kizárásra kerülő összegeket.

Or. en

Módosítás 597
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Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 5 bekezdés – –a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az e fejezet III. szakasza szerinti 
visszafizettetési eljárás alá tartozó 
szabálytalanságok;

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy az 1306/2013/EU rendelet 52. cikkében meghatározott 
visszafizettetési eljárás alá tartozó szabálytalanságokat beillessze azon esetek közé, amelyek 
tekintetében a finanszírozást nem lehet elutasítani.

Módosítás 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy e rendelet 100. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendeletnek a 
pénzügyi korrekciók alkalmazását érintő 
kritériumokra és módszerekre vonatkozó 
szabályokkal történő kiegészítése céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 599
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(7a) A Bizottság az Európai Parlament 
és a Tanács részére jelentést készít e cikk 
végrehajtásáról.

Or. sl

Indokolás

Mivel a KAP új teljesítési modellje a teljesítményen alapul és pénzügyi korrekciókhoz 
vezethet, a Parlamentet és a Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell egyes rendelkezések 
végrehajtásáról.

Módosítás 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében 
jogosulatlanul teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel 18 
hónapon belül azt követően, hogy 
jóváhagyták a szabálytalanság tényét 
megállapító kontrolljelentést vagy hasonló 
dokumentumot, és adott esetben a kifizető 
ügynökség vagy a behajtásért felelős szerv 
azt kézhez kapta. A kérdéses összegeket a 
visszafizetéssel egyidejűleg bevezetik a 
kifizető ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.
(2) Amennyiben az összeget nem fizetik 
vissza a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi költségeit 50%-
ban az érintett tagállam, 50%-ban pedig 
az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy az 
érintett tagállamnak a 57. cikknek 
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megfelelően folytatnia kell a 
visszafizettetési eljárást. Ha a 
közigazgatási eljárás vagy végleges jogi 
eljárás keretében végrehajtott 
visszafizettetési eljárás során nem derül 
fény szabálytalanságra, az első albekezdés 
szerint a tagállam által viselt pénzügyi 
költségeket kiadásként kell bejelenteni az 
alapok felé. Ha azonban az érintett 
tagállamon kívül álló okok következtében 
a visszafizettetésre nem kerülhet sor az 
első albekezdésben megjelölt határidőn 
belül, és amennyiben a visszafizetendő 
összeg meghaladja az 1 millió EUR 
összeget, a Bizottság – a tagállam kérésére 
– a határidőt az eredeti időkeret legfeljebb 
felével meghosszabbíthatja.
(3) Megfelelően indokolt esetben a 
tagállam dönthet úgy, hogy nem hajtja 
végre a visszafizettetést. Ilyen irányú 
döntés csak az alábbi esetekben hozható:
a) amennyiben a már felmerült és a 
várhatóan felmerülő költségek összege 
meghaladja a visszafizetendő összeget: ez 
a feltétel teljesítettnek tekintendő, ha: i. a 
kedvezményezettel a támogatási rendszer 
vagy alap keretében teljesített egyéni 
kifizetéssel összefüggésben 
visszafizettetendő összeg – a kamatokat 
nem beleszámítva – nem haladja meg a 
100 EUR-t, vagy ii. a kedvezményezettel a 
támogatási rendszer vagy alap keretében 
teljesített egyéni kifizetéssel 
összefüggésben visszafizettetendő összeg – 
a kamatokat nem beleszámítva – 100 EUR 
és 150 EUR közé esik, és az érintett 
tagállam a nemzeti jogában a nemzeti 
adósságok be nem hajtására vonatkozóan 
a visszafizettetendő összeggel megegyező 
vagy annál magasabb küszöbértéket 
alkalmaz;
b) ha nincs lehetőség visszafizettetésre, 
mivel a nemzeti joggal összhangban 
megállapítást nyert és elfogadásra került 
az adós vagy a szabálytalanságért jogi 
felelősséggel tartozó személyek 
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fizetésképtelensége.
Amennyiben az e bekezdés első 
albekezdésében említett határozat 
meghozatalára azt megelőzően kerül sor, 
hogy a (2) bekezdésben említett 
szabályokat a kinnlevő összegre 
alkalmazták volna, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi költségeit az EU 
viseli.
(4) A tagállamok a 88. cikk (1) bekezdése 
c) pontjának iii. alpontja értelmében a 
Bizottságnak megküldendő éves 
elszámolásba bevezetik az e cikk (2) 
bekezdése szerint általuk viselendő 
összegeket. A Bizottság ellenőrzi, hogy sor 
került-e erre, és az 51. cikk (1) 
bekezdésében említett végrehajtási jogi 
aktus részeként elvégzi a szükséges 
kiigazításokat.
(5) A Bizottság – feltéve, hogy az 53. cikk 
(3) bekezdésében megállapított eljárás 
keretében járt el – végrehajtási jogi 
aktusok útján dönthet a szokásosan az 
Unió általános költségvetésére terhelt 
összegeknek az uniós finanszírozásból 
való kizárásáról a következő esetekben:
a) ha a tagállam nem tartotta be az (1) 
bekezdésben említett határidőket;
b) ha a Bizottság úgy találja, hogy nem 
indokolt a tagállamnak a (3) bekezdés 
alapján arra vonatkozóan hozott döntése, 
hogy nem hajtja végre a visszafizettetést;
c) ha a Bizottság azon az állásponton van, 
hogy a szabálytalanság vagy a 
visszafizettetés elmulasztása a tagállam 
közigazgatási hatóságainak vagy más 
hivatalos szervének tulajdonítható 
szabálytalanság vagy gondatlanság 
eredménye. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. pl
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Módosítás 601
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
(1) A tagállamok a szabálytalanság és 
gondatlanság következtében 
jogosulatlanul teljesített minden kifizetést 
visszafizettetnek a kedvezményezettel 18 
hónapon belül azt követően, hogy 
jóváhagyták a szabálytalanság tényét 
megállapító kontrolljelentést vagy hasonló 
dokumentumot, és adott esetben a kifizető 
ügynökség vagy a behajtásért felelős szerv 
azt kézhez kapta. A kérdéses összegeket a 
visszafizetéssel egyidejűleg bevezetik a 
kifizető ügynökség által vezetett 
adósnyilvántartásba.
(2) Amennyiben az összeget nem fizetik 
vissza a visszafizetésre való felhívás 
időpontját követő négy éven belül, vagy 
nyolc éven belül, amennyiben a 
visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás 
tárgyát képezi, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi költségeit 50%-
ban az érintett tagállam, 50%-ban pedig 
az uniós költségvetés viseli, annak a 
követelménynek a sérelme nélkül, hogy az 
érintett tagállamnak a 57. cikknek 
megfelelően folytatnia kell a 
visszafizettetési eljárást. Ha a 
közigazgatási eljárás vagy végleges jogi 
eljárás keretében végrehajtott 
visszafizettetési eljárás során nem derül 
fény szabálytalanságra, az első albekezdés 
szerint a tagállam által viselt pénzügyi 
költségeket kiadásként kell bejelenteni az 
alapok felé. Ha azonban az érintett 
tagállamon kívül álló okok következtében 
a visszafizettetésre nem kerülhet sor az 
első albekezdésben megjelölt határidőn 
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belül, és amennyiben a visszafizetendő 
összeg meghaladja az 1 millió EUR 
összeget, a Bizottság – a tagállam kérésére 
– a határidőt az eredeti időkeret legfeljebb 
felével meghosszabbíthatja.
(3) Megfelelően indokolt esetben a 
tagállam dönthet úgy, hogy nem hajtja 
végre a visszafizettetést. Ilyen irányú 
döntés csak az alábbi esetekben hozható:
a) amennyiben a már felmerült és a 
várhatóan felmerülő költségek összege 
meghaladja a visszafizetendő összeget: ez 
a feltétel teljesítettnek tekintendő, ha:
i. a kedvezményezettel a támogatási 
rendszer vagy alap keretében teljesített 
egyéni kifizetéssel összefüggésben 
visszafizettetendő összeg – a kamatokat 
nem beleszámítva – nem haladja meg a 
100 EUR összeget, vagy
ii. a kedvezményezettel a támogatási 
rendszer vagy alap keretében teljesített 
egyéni kifizetéssel összefüggésben 
visszafizettetendő összeg – a kamatokat 
nem beleszámítva – 100 EUR és 150 EUR 
közé esik, és az érintett tagállam a nemzeti 
jogában a nemzeti adósságok be nem 
hajtására vonatkozóan a visszafizettetendő 
összeggel megegyező vagy annál 
magasabb küszöbértéket alkalmaz;
b) ha nincs lehetőség visszafizettetésre, 
mivel a nemzeti joggal összhangban 
megállapítást nyert és elfogadásra került 
az adós vagy a szabálytalanságért jogi 
felelősséggel tartozó személyek 
fizetésképtelensége.
Amennyiben az e bekezdés első 
albekezdésében említett határozat 
meghozatalára azt megelőzően kerül sor, 
hogy a (2) bekezdésben említett 
szabályokat a kinnlevő összegre 
alkalmazták volna, a visszafizettetés 
elmaradásának pénzügyi költségeit az EU 
viseli.
(4) A tagállamok a 88. cikk (1) bekezdése 
c) pontjának iii. alpontja értelmében a 
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Bizottságnak megküldendő éves 
elszámolásba bevezetik az e cikk (2) 
bekezdése szerint általuk viselendő 
összegeket. A Bizottság ellenőrzi, hogy sor 
került-e erre, és az 51. cikk (1) 
bekezdésében említett végrehajtási jogi 
aktus részeként elvégzi a szükséges 
kiigazításokat.
(5) A Bizottság – feltéve, hogy az 53. cikk 
(3) bekezdésében megállapított eljárás 
keretében járt el – végrehajtási jogi 
aktusok útján dönthet a szokásosan az 
Unió általános költségvetésére terhelt 
összegeknek az uniós finanszírozásból 
való kizárásáról a következő esetekben:
a) ha a tagállam nem tartotta be az (1) 
bekezdésben említett határidőket;
b) ha a Bizottság úgy találja, hogy nem 
indokolt a tagállamnak a (3) bekezdés 
alapján arra vonatkozóan hozott döntése, 
hogy nem hajtja végre a visszafizettetést;
c) ha a Bizottság azon az állásponton van, 
hogy a szabálytalanság vagy a 
visszafizettetés elmulasztása a tagállam 
közigazgatási hatóságainak vagy más 
hivatalos szervének tulajdonítható 
szabálytalanság vagy gondatlanság 
eredménye. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. pl

Módosítás 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvezményezettek által a KAP- A kedvezményezettek által a KAP-
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stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 
felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait a kifizető ügynökségek javára kell 
teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz 
rendelt bevételként könyvelik el az 
összegek tényleges beérkezésének hónapja 
szerint.

stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 
felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait, amelyeket a tagállamok a 
kedvezményezettek számára az azok 
kifizetése céljából biztosított időszak 
lejárati dátumát követő naptól 
számítanak, a kifizető ügynökségek javára 
kell teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz 
rendelt bevételként könyvelik el az 
összegek tényleges beérkezésének hónapja 
szerint. A tagállamok megállapítják az e 
szakaszban visszafizetendő minimális 
összeget, összhangban a pénzügyi 
fegyelem folytán a kedvezményezetteket 
érintő minimális visszatérítésre vonatkozó 
rendelkezésekkel.

Or. es

Indokolás

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Módosítás 603
Elsi Katainen

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvezményezettek által a KAP-
stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 

A kedvezményezettek által a KAP-
stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 
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felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait a kifizető ügynökségek javára kell 
teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz 
rendelt bevételként könyvelik el az 
összegek tényleges beérkezésének hónapja 
szerint.

felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait a kifizető ügynökségek javára kell 
teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz 
rendelt bevételként könyvelik el az 
összegek tényleges beérkezésének hónapja 
szerint. A tagállam meghatározhatnak 
összegeket, amelyeket túl kell lépni a 
visszafizettetés végrehajtása előtt. Ez a 
lehetőség minden beavatkozást és 
intézkedést – beleértve a feltételességet – 
külön érint, és valamennyire vonatkozóan 
egységes lehet.

Or. en

Indokolás

Szükség van egy egységes de minimis szabályra, mielőtt a tagállamnak végre kell hajtania a 
visszafizetést. A visszafizettetés költségei meghaladhatják a visszafizetendő összeget. Az 
egységes lehetőségnek valamennyi közvetlen kifizetési beavatkozásra, intézkedésre és a 
feltételességre is vonatkoznia kell, hogy az informatikai rendszerek könnyebben 
tervezhessenek és működhessenek.

Módosítás 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvezményezettek által a KAP-
stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 
felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait a kifizető ügynökségek javára kell 
teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz 
rendelt bevételként könyvelik el az 
összegek tényleges beérkezésének hónapja 
szerint.

A kedvezményezettek által a KAP-
stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 
felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait a kifizető ügynökségek javára kell 
teljesíteni, és elsődlegesen a 28. és a 65. 
cikkben meghatározott éghajlati és 
környezeti célkitűzés megvalósítását 
szolgáló beavatkozásokhoz, ezt követően 
pedig a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelet 28a. cikkében meghatározott, a 
versenyképesség növelését célzó 
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beavatkozásokhoz kell átcsoportosítani.

Or. en

Módosítás 605
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvezményezettek által a KAP-
stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 
felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait a kifizető ügynökségek javára kell 
teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz 
rendelt bevételként könyvelik el az 
összegek tényleges beérkezésének hónapja 
szerint.

A kedvezményezettek által a KAP-
stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 
felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait, amelyeket a tagállamok a 
kedvezményezettek számára az azok 
kifizetése céljából biztosított időszak 
utolsó napjától számítanak, a kifizető 
ügynökségek javára kell teljesíteni, 
amelyek azokat EMGA-hoz rendelt 
bevételként könyvelik el az összegek 
tényleges beérkezésének hónapja szerint.

Or. es

Módosítás 606
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvezményezettek által a KAP-
stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 
felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait a kifizető ügynökségek javára kell 

A kedvezményezettek által a KAP-
stratégiai tervben említett beavatkozások 
feltételei tekintetében elkövetett 
szabálytalanság vagy egyéb meg nem 
felelés miatt a tagállamok által 
visszafizettetett összegeket, valamint azok 
kamatait a kifizető ügynökségek javára kell 
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teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz 
rendelt bevételként könyvelik el az 
összegek tényleges beérkezésének hónapja 
szerint.

teljesíteni, és az éghajlati és környezeti 
célkitűzések megvalósítását szolgáló 
beavatkozásokhoz kell átcsoportosítani.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak meg kell tudniuk tartani a támogatáscsökkentések és a támogatás köréből 
való kizárások összegének 100%-át, azzal a feltétellel, hogy az adott forrásokat a 
mezőgazdasági termelőknek kedvező, illetve a környezet és/vagy az éghajlat szempontjából 
hasznos beavatkozásokra fordítják, így például ökorendszerekre vagy agrár-
környezetvédelmi-éghajlati intézkedésekre. Egy olyan rendszer, amelyben a tagállamok által 
visszafizettetett költségvetésnek legfeljebb 20%-át lehet megtartani, gyengíti a KAP éghajlat- 
és környezetvédelmi céljait és az azokat támogató mezőgazdasági termelőket.

Módosítás 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az előző bekezdéssel 
összhangban a valamely kedvezményezett 
részéről fennálló minden kinnlevő 
tartozást levonhatnak az adott 
kedvezményezett részére történő jövőbeni 
kifizetésekből, és e feladattal a kifizető 
ügynökséget, mint az adósságok 
visszafizettetéséért felelős szervet bízzák 
meg.

Or. es

Indokolás

A mezőgazdasági alapot érintő adósság, a fizetési rugalmasság és a közös közösségi alap 
megléte tekintetében fennálló jelenlegi állapot fenntartása érdekében döntő fontosságú, hogy 
a kifizető ügynökségek a jelenlegi kompenzációs mechanizmus révén vissza tudják fizettetni az 
adósságokat. Ha ez nem így lenne, késedelmek fordulhatnak elő a KAP-támogatás 
visszafizetésében és kifizetésében, amely támogatásra szigorú fizetési határidők vonatkoznak.
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Módosítás 608
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapíthatják azt a 
minimális összeget, amelyre az előző 
bekezdés vonatkozik, ugyanúgy, mint a 
pénzügyi fegyelem folytán a 
kedvezményezetteket érintő minimális 
visszatérítés esetében.

Or. es

Módosítás 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az összegek az első bekezdésben 
említett módon jóváírásra kerülnek az 
uniós költségvetés számára, a tagállam a 
megfelelő 20 %-át a visszafizettetés 
költségeinek átalányban történő 
visszatérítése címén megtarthatja, kivéve 
akkor, ha a meg nem felelés a tagállam 
közigazgatási hatóságainak vagy más 
hivatalos szerveinek tulajdonítható.

Amikor az összegek az első bekezdésben 
említett módon jóváírásra kerülnek az 
uniós költségvetés számára, a tagállam a 
megfelelő 50 %-át a visszafizettetés 
költségeinek átalányban történő 
visszatérítése címén megtarthatja, kivéve 
akkor, ha a meg nem felelés a tagállam 
közigazgatási hatóságainak vagy más 
hivatalos szerveinek tulajdonítható. A 
tagállamok kifizető ügynökségei által ily 
módon visszafizettetett összegeket 
közvetlen kifizetések formájában kell újra 
felhasználni – támogatva ezáltal a nemzeti 
stratégiai tervekben meghatározott 
prioritásokat –, például a fiatal 
mezőgazdasági termelők letelepedésének 
vagy a legnehezebb helyzetben lévő 
ágazatok támogatására.
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Or. fr

Módosítás 610
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az összegek az első bekezdésben 
említett módon jóváírásra kerülnek az 
uniós költségvetés számára, a tagállam a 
megfelelő összegek 20 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a meg nem felelés a 
tagállam közigazgatási hatóságainak vagy 
más hivatalos szerveinek tulajdonítható.

Amikor az összegek az első bekezdésben 
említett módon jóváírásra kerülnek az 
uniós költségvetés számára, a tagállam a 
megfelelő összegek 100 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a meg nem felelés a 
tagállam közigazgatási hatóságainak vagy 
más hivatalos szerveinek tulajdonítható.

Or. en

Indokolás

A javasolt változat szinte visszatartja a tagállamokat attól, hogy a szabályokat megszegő 
kedvezményezettekkel visszafizettessenek pénzösszegeket, mivel a tagállamoknak vissza kell 
adniuk a pénzt a Bizottságnak. A visszafizettetett pénznek a tagállamoknál kell maradnia, és 
azt más célokra kell felhasználni.

Módosítás 611
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az összegek az első bekezdésben 
említett módon jóváírásra kerülnek az 
uniós költségvetés számára, a tagállam a 
megfelelő összegek 20 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a meg nem felelés a 
tagállam közigazgatási hatóságainak vagy 

Amikor az összegek az első bekezdésben 
említett módon jóváírásra kerülnek az 
uniós költségvetés számára, a tagállam a 
megfelelő összegek 100 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtartja, 
kivéve akkor, ha a meg nem felelés a 
tagállam közigazgatási hatóságainak vagy 
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más hivatalos szerveinek tulajdonítható. más hivatalos szerveinek tulajdonítható.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűség és a kifizető ügynökségek megfelelő mozgástere érdekében javaslom, hogy a 
tagállamok a szabálytalanságok miatt befolyt összegek 100%-át megtarthassák. Legalább az 
50-50%-os szabálynak érvényesülnie kell.

Módosítás 612
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor az összegek az első bekezdésben 
említett módon jóváírásra kerülnek az 
uniós költségvetés számára, a tagállam a 
megfelelő összegek 20 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtarthatja, 
kivéve akkor, ha a meg nem felelés a 
tagállam közigazgatási hatóságainak vagy 
más hivatalos szerveinek tulajdonítható.

Amikor az összegek az első bekezdésben 
említett módon jóváírásra kerülnek az 
uniós költségvetés számára, a tagállam a 
megfelelő összegek 75 %-át a 
visszafizettetés költségeinek átalányban 
történő visszatérítése címén megtartja, 
kivéve akkor, ha a meg nem felelés a 
tagállam közigazgatási hatóságainak vagy 
más hivatalos szerveinek tulajdonítható.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűség és a kifizető ügynökségek megfelelő mozgástere érdekében javaslom, hogy a 
tagállamok a szabálytalanságok miatt befolyt összegek 100%-át megtarthassák. Legalább az 
50-50%-os szabálynak érvényesülnie kell.

Módosítás 613
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A tagállamok a kedvezményezett által 
elkövetett jelentős szabálytalanság miatt 
jogosulatlanul kifizetett összegeket az e 
cikkben meghatározott feltételek szerint 
levonják a kifizető ügynökség által a 
kedvezményezett számára a jövőben 
kifizetendő összegekből.

Or. es

Indokolás

A mezőgazdasági alapból történő kifizetések és a szabálytalanságok hatékony kezelése 
érdekében a kifizető ügynökségeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a szabálytalanságokból 
származó összegeket visszaszerezzék, oly módon, hogy a jövőbeni kifizetésekből levonják 
azokat. Az uniós jogszabályok jelenleg a 2014–2020 közötti időszakra rendelkeznek erről (a 
908/2014 rendelet 28. cikke).


