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Módosítás 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
mezőgazdasági költségvetés ne csökkenjen 
tovább, különös tekintettel arra, hogy a 
mezőgazdasági szektort gyakran érintik 
költségvetési választ szükségessé tevő 
válságok;

Or. en

Módosítás 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megjegyzi, hogy a 2020-es 
költségvetési év a jelenlegi többéves 
pénzügyi keret utolsó szakasza, és ezért 
hangsúlyozza az új pénzügyi időszakhoz 
való felkészülés és zökkenőmentes 
alkalmazkodás fontosságát, amelynek 
során biztosítani kell a mezőgazdasági 
termelők tisztességes életszínvonalát;

Or. en

Módosítás 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. mélységes aggodalmát fejezi ki a 
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megállapodás nélküli brexit költségvetési 
következményei miatt, és mivel a 
mezőgazdasági termelőknek előre kell 
tervezniük a tevékenységüket, 
határozottan ellenzi a KAP-előirányzatok 
2020-re vonatkozó bármely váratlan 
csökkentését abban az esetben, ha nincs 
megállapodás az Unió és az Egyesült 
Királyság között;

Or. en

Módosítás 4
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. megjegyzi, hogy a mezőgazdaság 
környezetkárosító formáinak uniós 
költségvetési támogatása externalizált 
költségekhez vezet, amelyeket aztán egyéb 
közfinanszírozásból kell fedezni; 
hangsúlyozza, hogy ez nem jelenti a 
költségvetés hatékony felhasználását; 
megjegyzi, hogy a teljes rendszert 
figyelembe vevő megközelítések – például 
az agroökológia – kevesebb negatív 
externáliához vezet, és e tekintetben a 
költségvetés hatékonyabb felhasználását 
jelentik;

Or. en

Módosítás 5
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2e. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésnek összhangban kell lennie a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel;

Or. en

Módosítás 6
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2f. emlékeztet arra, hogy 2017 
márciusában az ECOFIN felszólította a 
tagállamokat arra, hogy a párizsi COP 21 
konferencián elfogadott kiegészítő 
kötelezettségvállalásokra való tekintettel a 
jelenlegi többéves pénzügyi keret 
hátralevő időszakában az uniós 
költségvetés nagyobb részét fordítsák az 
éghajlatpolitika finanszírozására; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nem 
sikerült növelni a kiadásokat, tekintettel 
mind az Unió Párizsi Megállapodásában 
foglalt kötelezettségvállalásokra, mind az 
Európai Parlamentnek az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások 
30%-ára vonatkozó saját céljára a 
következő, 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben;

Or. en

Módosítás 7
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 g bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2g. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Számvevőszék szerint komoly kockázata 
van annak, hogy az uniós költségvetésben 
a 2014–2020 közötti időszakra 
előirányzott, legalább 20%-os, 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásokra vonatkozóan kitűzött célt nem 
érik el; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
2020-ra vonatkozó általános költségvetési 
tervezettel annak jelenleg javasolt 
formájában – annak ellenére, hogy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások 
tekintetében 21%-ot irányoz elő – a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó uniós 
költségvetés csak 19,7%-ot ér majd el az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások 
terén; megjegyzi, hogy ez az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások 3,5 milliárd eurós 
elmaradását jelenti a célhoz képest;

Or. en

Módosítás 8
Clara Aguilera

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Bizottság a 
gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;

3. elutasítja, hogy a Bizottság a 
gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;
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Or. en

Módosítás 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Bizottság a 
gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;

3. határozottan ellenzi, hogy a 
Bizottság a gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;

Or. en

Módosítás 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Bizottság a 
gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 

3. sajnálja, hogy a Bizottság a 
gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; e tekintetben a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy az 
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baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;

erre az ágazatra vonatkozó kifizetések ne 
csökkenjenek; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;

Or. en

Módosítás 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Bizottság a 
gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;

3. sajnálja, hogy a Bizottság a 
gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására, mivel ez a mezőgazdasági 
termelőkre közvetlen hatással van; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem 
határoztak meg előirányzatot a baromfihús-
ágazat számára, amelyet károsan érint az 
Ukrajna által alkalmazott tisztességtelen 
kereskedelemtorzító gyakorlat;

Or. en

Módosítás 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Bizottság a 3. sajnálja, hogy a Bizottság a 
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gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;

gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, és javasolja, 
hogy 25 millió EUR-t különítsenek el a 
„Sertéshúsra, baromfira, tojásra, 
méhészetre, egyéb állati termékekre 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva a baromfiágazatot, mivel azt 
károsan érinti az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;

Or. en

Módosítás 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Bizottság a 
gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint az Ukrajna által alkalmazott 
tisztességtelen kereskedelemtorzító 
gyakorlat;

3. sajnálja, hogy a Bizottság a 
gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek 
előirányzatainak csökkentését javasolta (-
14,6 millió EUR), amely negatív hatással 
lehet e szervezeteknek az élelmiszer-
ellátási láncon belüli alkupozíciók 
kiegyensúlyozásához való növekvő 
hozzájárulására; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nem határoztak meg előirányzatot a 
baromfihús-ágazat számára, amelyet 
károsan érint a tisztességtelen 
kereskedelemtorzító gyakorlat;

Or. en
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Módosítás 14
Giuseppe Milazzo

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
előirányzatoknak a Bizottság által az 
uniós gyümölcs- és zöldségtermelők 
tekintetében javasolt csökkentése után 
nem jár kompenzáció, mivel ennek az 
ágazatnak komoly válsággal kell 
szembenéznie a növényevő vagy 
patológikus anyagok, például a narancs 
esetében a Tristeza vírus, a citrom 
esetében a Mal secco, a paradicsom 
esetében a Tuta absoluta, valamint az 
olajfák esetében a Xylella fastidiosa; ezért 
kéri, hogy az előirányzatok csökkentése 
ellenére alakítsanak ki egy citrusféléket 
finanszírozó tervet, amelyből 
hozzájárulnak a jelenlegi citrusfélék és 
olajfaültetvények átalakításával – azonos 
növények eltérő, ellenállóbb fajtáival való 
felcserélésével – járó költségekhez, azzal a 
céllal, hogy az ágazat valóban 
fellendüljön;

Or. en

Módosítás 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot és más ágazatokat 
az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépésével összefüggő piaci nehézségek 
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aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

esetén; aggódik amiatt, hogy az említett 
ágazat még nagyobb nyomásnak lesz 
kitéve az Unió és a Mercosur közötti 
kereskedelmi megállapodás miatt;

Or. en

Módosítás 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való esetleges 
kilépésével összefüggő piaci nehézségek 
esetén; aggódik amiatt, hogy az említett 
ágazat még nagyobb nyomásnak lesz 
kitéve az Unió és a Mercosur közötti 
kereskedelmi megállapodás miatt;

Or. en

Módosítás 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyság 



PE639.812v01-00 12/31 AM\1186454HU.docx

HU

még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

kilépése az Unióból jelentős negatív hatást 
gyakorol majd több mezőgazdasági 
ágazatra az Európai Unióban; aggódik 
amiatt, hogy az uniós termelők még 
nagyobb nyomásnak lesznek kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

Or. en

Módosítás 18
Anne Sander, Mairead McGuinness

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az Unió és a 
Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás további nyomást fog 
gyakorolni ezekre a mezőgazdasági 
ágazatokra, és ezért kéri a Bizottságot, 
hogy 2019 végéig részletesen ismertesse a 
2019. június 28-án bejelentett 1 milliárd 
eurós uniós támogatási tervet, amelynek 
célja, hogy az Unió érzékeny 
mezőgazdasági ágazatai számára lehetővé 
tegye e megállapodás esetleges negatív 
hatásainak kezelését abban az esetben, ha 
azt megerősítik;

Or. en

Módosítás 19
Anne Sander

Véleménytervezet
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4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az írországi marhahúságazatot 
az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépésével összefüggő piaci nehézségek 
esetén; kéri a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy olyan támogatási tervre, 
amely az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépése által várhatóan érintett 
valamennyi uniós mezőgazdasági 
ágazatra kiterjed, és ezt a tervet a 
kitettségük mértékének megfelelően 
terjessze ki az érintett tagállamokra; úgy 
véli, hogy e tervnek – a hatékonyság 
érdekében – olyan strukturális 
intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek 
célja az ágazatok szervezésének 
megerősítése és a kereskedelmi forgalom 
diverzifikációjának előmozdítása;

Or. en

Módosítás 20
Clara Aguilera

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

4. úgy véli, hogy a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, ki 
kell terjeszteni valamennyi érintett 
ágazatra és valamennyi tagállamra annak 
érdekében, hogy szembe tudjanak nézni az 
Egyesült Királyság Unióból való 
kilépésével és az Unió és a Mercosur 
közötti kereskedelmi megállapodás által 
okozott többletnyomással összefüggő piaci 
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nehézségekkel; tekintettel az Unió és a 
Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodásra, úgy véli, hogy e 
kereskedelmi megállapodás 
hatálybalépése előtt megfelelő 
hatásvizsgálatot kell végezni ágazatonként 
és tagállamonként, és meg kell állapítani 
a védintézkedéseket, illetve egy 
vészhelyzeti tervet a költségvetésre 
vonatkozóan; 

Or. en

Módosítás 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ír ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt. Mindazonáltal kéri a 
Bizottságot, hogy fontolja meg további 
előirányzatok bevezetését más olyan 
tagállamok számára, amelyek 
marhahúsexportjára a brexit hatással 
lenne;

Or. en

Módosítás 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
említett ágazat még nagyobb nyomásnak 
lesz kitéve az Unió és különösen a 
Mercosur, illetve Kanada közötti 
kereskedelmi megállapodás, valamint az 
Amerikai Egyesült Államokkal kötendő 
esetleges megállapodás miatt;

Or. en

Módosítás 23
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

4. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt; kitart amellett, hogy 
az éghajlati célkitűzésekkel való összhang 
biztosítása érdekében az állattenyésztési 
ágazatok támogatását nem szabad feltétel 
nélkül támogatni, és előnyben kell 
részesíteni azokat a termelési módszereket, 
amelyek az éghajlat, a környezet és a 
biológiai sokféleség, például a külterjes, 
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legelőn alapuló termelés javát szolgálják;

Or. en

Módosítás 24
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 50 millió EUR-t 
különítsenek el a „Marha- és borjúhúsra 
vonatkozó egyéb intézkedések” számára, 
támogatva az ágazatot az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépésével 
összefüggő piaci nehézségek esetén; 
aggódik amiatt, hogy az említett ágazat 
még nagyobb nyomásnak lesz kitéve az 
Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás miatt; további előirányzatok 
elkülönítését kéri más ágazatok 
intézkedéseire az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépésével kapcsolatos piaci 
nehézségek esetén;

Or. en

Módosítás 25
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kiemeli a költségvetés nem 
hatékony az érzékeny ágazatok 
támogatása terén, ugyanakkor ki vannak 
téve a további verseny és a piaci 
instabilitás kockázatának, különösen 
kétoldalú szabadkereskedelmi 
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megállapodások révén; tudomásul veszi 
továbbá a tradicionális saját források 
hosszú távú csökkenését az uniós 
költségvetésben, különösen a vámok 
csökkenése miatt, amelyet a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
eredményeztek;

Or. en

Módosítás 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy egy legfeljebb 1 
milliárd EUR összegű pénzügyi 
támogatási csomaggal segítse a 
mezőgazdasági termelőket az Unió és a 
Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodásból eredő piaci zavar esetén. 
Ragaszkodik ahhoz, hogy ezeket a 
pénzeszközöket ne vonják ki a meglévő 
mezőgazdasági költségvetési sorból;

Or. en

Módosítás 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kéri a Bizottságot, hogy szintén 
vegye fontolóra további támogatás 
nyújtását más ágazatok – például a bor-, a 
gyümölcs- és a zöldségágazat – számára 
annak érdekében, hogy segítse őket a 
brexittel kapcsolatos kereskedelmi károk 
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leküzdésében, valamint hogy ösztönözze a 
harmadik országokban folytatott 
promóciós kampányokat az új piaci 
lehetőségek megnyitása és megszilárdítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. aggodalmát fejezi ki a 
kvótarendszer megszűnését követően a 
cukorágazatban jelenleg fennálló válság, 
valamint az Unióban bekövetkezett nyolc 
gyárbezárásról szóló bejelentés miatt; 
ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 
támogassa a magántárolást annak 
érdekében, hogy hozzájáruljon a piaci 
helyzet javulásához, és fontolja meg 
kísérő intézkedések bevezetését a 
bezárások által érintett mezőgazdasági 
termelők és feldolgozók számára;

Or. en

Módosítás 29
Anne Sander

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
jelenleg nagy nehézségekkel küzdő 
cukorágazat támogatására nem 
különítettek el forrásokat; úgy véli, hogy 
az állami hatóságok beavatkozásának 
hiányában a magánszereplők számára 
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lehetővé kell tenni, hogy 
magánkezdeményezéseket tegyenek a 
termelés szabályozására; ezzel 
összefüggésben javasolja, hogy a 
Bizottság az új termelési kampány 
fényében vizsgálja meg annak lehetőségét, 
hogy az 1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1a 222. cikke 
– amely engedélyezi a mezőgazdasági 
termelők és szervezeteik számára, hogy a 
piacról történő árukivonás, magántárolás 
vagy termelésüket összehangolt módon 
való csökkentése céljából kollektív 
megállapodásokat kössenek;
____________________

1a A közös halászati politikáról, az 
1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi 
rendelet és a 2004/585/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Or. en

Módosítás 30
Paolo De Castro, Pina Picierno

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4f. üdvözli, hogy a Bizottság javasolja 
a promóciós intézkedések 
költségvetésének növelését, ami bizonyítja 
a korábbi reform által előidézett kedvező 
változások hatékonyságát; úgy véli, hogy 
a promóciós intézkedések alapvető 
fontosságúak az uniós export piaci 
részesedésének világszerte való 
növeléséhez;

Or. en
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Módosítás 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Véleménytervezet
4 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4g. úgy véli, hogy a Bizottságnak 
folytatnia kell a promóciós kampányok 
megerősítését a minőségi termékek új 
piacainak megnyitása érdekében;

Or. en

Módosítás 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Véleménytervezet
4 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4h. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
orosz embargó miatt továbbra is piaci 
nehézségekkel küzdő mezőgazdasági 
termelők – különösen a tej- és a 
tejágazatban – nem részesülnek 
támogatásban;

Or. en

Módosítás 33
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
4 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4i. emlékeztet arra, hogy az elmúlt öt 
évben az európai mezőgazdasági ágazatok 
még mindig szenvednek az orosz embargó 
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hatásaitól; hangsúlyozza, hogy az 
Egyesült Királyság Unióból való 
kilépéséhez kapcsolódó, a mezőgazdasági 
kereskedelmi forgalomra gyakorolt 
bármilyen további hatás további zavarokat 
okozhat, és kéri, hogy szükség esetén 
biztosítsanak további előirányzatokat 
rendkívüli intézkedések számára;

Or. en

Módosítás 34
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4j. tudomásul veszi az európai 
mezőgazdaság által az utóbbi években 
tapasztalt kedvezőtlen időjárási 
viszonyokat, amelyek az előrejelzések 
szerint az éghajlatváltozás miatt 
gyakoribbá és intenzívebbé válnak; kéri a 
mezőgazdasági válságokra képzett tartalék 
mozgósítását az idei szárazság által sújtott 
mezőgazdasági termelők támogatása 
érdekében; hangsúlyozza azonban, hogy a 
környezetvédelmi követelményektől való 
eltérések valószínűleg kontraproduktívnak 
bizonyulnak, mivel növelhetik az aszályra 
való fogékonyságot;

Or. en

Módosítás 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az Unió igen nagy 
mértékben hozzájárulhat az egészséges 
étkezési szokások előmozdításához 
különösen a gyermekek körében, és ezért 
létfontosságúnak tartja, hogy teljes 
mértékben kihasználják a jelenlegi 
rendeletben az uniós iskolai programok 
kapcsán meghatározott felső 
határösszegeket; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy szilárdítsák meg 
nemzeti programjaikat a rendelkezésre álló 
előirányzatok maximális összegének (250 
millió EUR) teljes kihasználása érdekében;

5. úgy véli, hogy az Unió igen nagy 
mértékben hozzájárulhat az egészséges 
étkezési szokások előmozdításához 
különösen a gyermekek körében, és ezért 
létfontosságúnak tartja, hogy teljes 
mértékben kihasználják a jelenlegi 
rendeletben az uniós iskolai programok 
kapcsán meghatározott felső 
határösszegeket; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy kevesebb 
bürokráciával járó programok létrehozása 
révén szilárdítsák meg nemzeti 
programjaikat a rendelkezésre álló 
előirányzatok maximális összegének (250 
millió EUR) teljes kihasználása érdekében;

Or. en

Módosítás 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az Unió igen nagy 
mértékben hozzájárulhat az egészséges 
étkezési szokások előmozdításához 
különösen a gyermekek körében, és ezért 
létfontosságúnak tartja, hogy teljes 
mértékben kihasználják a jelenlegi 
rendeletben az uniós iskolai programok 
kapcsán meghatározott felső 
határösszegeket; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy szilárdítsák meg 
nemzeti programjaikat a rendelkezésre álló 
előirányzatok maximális összegének (250 
millió EUR) teljes kihasználása érdekében;

5. úgy véli, hogy az Unió igen nagy 
mértékben hozzájárulhat az egészséges 
étkezési szokások előmozdításához 
különösen a gyermekek körében, és ezért 
létfontosságúnak tartja, hogy teljes 
mértékben kihasználják a jelenlegi 
rendeletben az uniós iskolai programok 
kapcsán meghatározott felső 
határösszegeket és a fenntartható 
fogyasztásra irányuló alternatív 
programokat hozzanak létre; felhívja ezért 
a tagállamokat, hogy szilárdítsák meg 
nemzeti programjaikat a rendelkezésre álló 
előirányzatok maximális összegének (250 
millió EUR) teljes kihasználása érdekében;

Or. en
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Módosítás 37
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a biztonságos és jó 
minőségű élelmiszerek előállítására 
irányuló kutatás és innováció fokozott 
támogatását; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési ágazat 
innovációjának és intelligens 
megoldásainak ösztönzése érdekében 
alapvető fontosságú az agrár-
élelmiszeripari ágazati kutatás céljára 
elkülönített, különösen a Horizont 2020 
költségvetéséből származó források teljes 
mértékű hozzáférhetősége;

6. üdvözli a biztonságos és jó 
minőségű élelmiszerek előállítására 
irányuló kutatás és innováció fokozott 
támogatását; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési ágazat 
innovációjának és intelligens 
megoldásainak – különösen a teljes agrár-
ökoszisztémát figyelembe vevő 
megközelítést alkalmazó agroökológiai 
kutatás révén való – ösztönzése érdekében 
alapvető fontosságú az agrár-
élelmiszeripari ágazati kutatás céljára 
elkülönített, különösen a Horizont 2020 
költségvetéséből származó források teljes 
mértékű hozzáférhetősége; hangsúlyozza 
az eredmények mezőgazdasági üzemek 
szintjén való gyakorlati 
alkalmazhatóságának fontosságát, 
valamint a mezőgazdasági szaktanácsadás 
szerepét; kiemeli, hogy a 
kutatáspolitikának összhangban kell 
állnia a környezetvédelmi, éghajlati, a 
biológiai sokféleséggel, valamint az 
egészségüggyel és a jóléttel kapcsolatos 
szakpolitikai célkitűzésekkel, valamint 
ösztönöznie és támogatnia kell a 
méretgazdaságosság nélküli kisüzemek 
igényeire szabott kezdeményezéseket, hogy 
azok kihasználhassák az új technológiák 
előnyeit; 

Or. en

Módosítás 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a biztonságos és jó 
minőségű élelmiszerek előállítására 
irányuló kutatás és innováció fokozott 
támogatását; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési ágazat 
innovációjának és intelligens 
megoldásainak ösztönzése érdekében 
alapvető fontosságú az agrár-
élelmiszeripari ágazati kutatás céljára 
elkülönített, különösen a Horizont 2020 
költségvetéséből származó források teljes 
mértékű hozzáférhetősége;

6. üdvözli a biztonságos és jó 
minőségű élelmiszerek előállítására és az 
élelmezésbiztonságra irányuló kutatás és 
innováció fokozott támogatását; 
hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési ágazat innovációjának és 
intelligens megoldásainak ösztönzése 
érdekében alapvető fontosságú az agrár-
élelmiszeripari ágazati kutatás céljára 
elkülönített, különösen a Horizont 2020 
költségvetéséből származó források teljes 
mértékű hozzáférhetősége;

Or. en

Módosítás 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a biztonságos és jó 
minőségű élelmiszerek előállítására 
irányuló kutatás és innováció fokozott 
támogatását; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési ágazat 
innovációjának és intelligens 
megoldásainak ösztönzése érdekében 
alapvető fontosságú az agrár-
élelmiszeripari ágazati kutatás céljára 
elkülönített, különösen a Horizont 2020 
költségvetéséből származó források teljes 
mértékű hozzáférhetősége;

6. üdvözli a biztonságos és jó 
minőségű élelmiszerek előállítására 
irányuló kutatás és innováció fokozott 
támogatását; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési ágazat 
innovációjának és intelligens 
megoldásainak ösztönzése érdekében 
alapvető fontosságú az agrár-
élelmiszeripari ágazati kutatás céljára – 
különösen az intelligens falvak 
létrehozását célzó kezdeményezések 
támogatására  – elkülönített, különösen a 
Horizont 2020 költségvetéséből származó 
források teljes mértékű hozzáférhetősége;

Or. en
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Módosítás 40
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a biztonságos és jó 
minőségű élelmiszerek előállítására 
irányuló kutatás és innováció fokozott 
támogatását; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési ágazat 
innovációjának és intelligens 
megoldásainak ösztönzése érdekében 
alapvető fontosságú az agrár-
élelmiszeripari ágazati kutatás céljára 
elkülönített, különösen a Horizont 2020 
költségvetéséből származó források teljes 
mértékű hozzáférhetősége;

6. üdvözli a biztonságos és jó 
minőségű élelmiszerek előállítására 
irányuló kutatás és innováció fokozott 
támogatását; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési ágazat 
innovációjának és intelligens 
megoldásainak ösztönzése érdekében 
alapvető fontosságú az agrár-
élelmiszeripari ágazati kutatás céljára 
elkülönített, különösen a Horizont 2020 
költségvetéséből származó források teljes 
mértékű hozzáférhetősége; hangsúlyozza, 
hogy erősíteni kell a kutatás és a 
gyakorlat közötti kapcsolatot az elsődleges 
termelők bevonása, illetve az ismeretek és 
a bevált gyakorlatok terjesztése révén;

Or. en

Módosítás 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson megfelelő pénzügyi támogatást 
az intelligens és innovatív megoldások 
további alkalmazására a mezőgazdasági 
ágazatban, tekintettel azok bizonyított 
környezeti előnyeire és a nagyobb mértékű 
mezőgazdasági hatékonyság 
szükségességére; úgy véli, hogy a 
precíziós gazdálkodást és a digitalizálás 
alkalmazását tovább kell elemezni és 
támogatni;
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Or. en

Módosítás 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. figyelembe véve, hogy az Unió 
továbbra is ki van téve az állat- és 
növénybetegségek kitörése veszélyének, 
helyteleníti az állat- és növény-
egészségügyi biztonsági intézkedésekre 
szánt források előirányzatainak 60%-os 
csökkentését;

Or. en

Módosítás 43
Ivo Hristov, Carmen Avram

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. komoly aggodalommal veszi 
tudomásul, hogy az afrikai sertéspestis 
terjedésének súlyos következményei 
vannak több tagállamra, és hogy 2019 
eleje óta nagy számban vettek 
nyilvántartásba járványkitöréseket; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nagy 
sertésgazdaságokban kellett kiselejtezni 
több tízezer állatot; ezért úgy véli, hogy az 
állat- és növényegészségüggyel 
kapcsolatos sürgősségi intézkedéseket 
növelni kellene;

Or. en
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Módosítás 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. sajnálja, hogy az afrikai 
sertéspestis megelőzésére és az ellene 
folytatott küzdelemre vonatkozó 
előirányzatok nem kerültek elosztásra, és 
hangsúlyozza, hogy a 2019. évi uniós 
költségvetés 28 millió eurót különített el 
erre a célra; hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésnek legalább hasonló 
előirányzatot kell tartalmaznia a 2020-as 
évre;

Or. en

Módosítás 45
Ivo Hristov, Carmen Avram

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. tudomásul veszi, hogy a harmadik 
országok befektettek az afrikai sertéspestis 
elleni oltóanyag kifejlesztésére irányuló 
kutatásba; úgy véli, hogy az Uniónak be 
kellene fektetnie az oltóanyaggal 
kapcsolatos kutatásba és fejlesztésbe, ami 
elősegítené az afrikai sertéspestis 
terjedésének és előfordulásának a lehető 
legrövidebb időn belül való felszámolását;

Or. en

Módosítás 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Véleménytervezet
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6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. ösztönzi a tagállamokat, hogy 
növeljék a fiatal mezőgazdasági termelők 
elindulásához nyújtott támogatást azzal a 
céllal, hogy jobban hozzájáruljanak az 
uniós mezőgazdasági termelők generációs 
megújulásához;

Or. en

Módosítás 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Véleménytervezet
6 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6g. kiemeli a vidékfejlesztési 
kötelezettségvállalások, valamint az agrár-
környezetvédelmi intézkedésekre és a 
szélesebb értelemben vett vidéki 
gazdaságra fordított kiadások fontosságát, 
különösen a fiatal mezőgazdasági 
termelőket célzó és támogató 
kezdeményezések fontosságát;

Or. en

Módosítás 48
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6h. megjegyzi, hogy az Európai 
Tanács és az Európai Parlament 
támogatta az éghajlat-politikai 
szempontok érvényesítését a 2014–2020-as 



AM\1186454HU.docx 29/31 PE639.812v01-00

HU

időszakra vonatkozó jelenlegi többéves 
pénzügyi keretben; emlékeztet az Európai 
Számvevőszék 2016. évi, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásokról szóló jelentésére1, amely 
megállapítja, hogy „a mezőgazdaság, 
a vidékfejlesztés és a halászat területén 
azonban nem történt jelentős elmozdulás 
az éghajlat- politika irányában, és az 
éghajlattal kapcsolatos fellépések 
finanszírozásának valamennyi potenciális 
lehetőségét sem tárták fel teljes 
mértékben”;

Or. en

Módosítás 49
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6i. hangsúlyozza , hogy az éghajlati 
szempontok érvényesítése megköveteli a 
következetességet és a koherenciát mind a 
KAP-on belül, mind az Unió 
mezőgazdasági és kereskedelmi politikái 
között; megjegyzi, hogy a KAP-
kifizetéseknek, különösen az 
állattenyésztéshez kapcsolódó, termeléstől 
függő önkéntes támogatásoknak meg kell 
felelniük a szükséges feltételeknek annak 
biztosítása érdekében, hogy a kifizetések 
csak azokat a termelési módszereket 
támogassák, amelyek kedvezőek az 
éghajlat, a környezet és a biológiai 
sokféleség szempontjából;

Or. en

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
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Módosítás 50
Martin Buschmann, Petros Kokkalis

Véleménytervezet
6 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6j. felszólít a KAP-költségvetésből 
további finanszírozás olyan 
intézkedésekhez való hozzárendelésére, 
amelyek a mezőgazdasági ágazatban a 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
fenntarthatóság, az állatjólét és a 
biodiverzitás területén fejlődést érnek el; 
felszólít e fejlődésre vonatkozó mérhető 
célok megállapítására, valamint a 
Bizottság általi folyamatos ellenőrzésre és 
a Parlamentnek történő jelentéstételre;

Or. en

Módosítás 51
Anne Sander

Véleménytervezet
6 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6k. üdvözli az olyan új kísérleti 
projektek finanszírozását, amelyek 
elengedhetetlenek a közös agrárpolitika 
jövőjéről való gondolkodáshoz, azaz olyan 
projektek, amelyek célja a mezőgazdasági 
termelők integrált növényvédelmi 
eszköztárának kialakítása, az „intelligens 
falvak” népszerűsítése és egy operatív 
program létrehozása az állattenyésztési 
ágazatban;

Or. en
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Módosítás 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

Véleménytervezet
6 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6l. kéri, hogy a KAP költségvetése 
hagyjon fel a bikaviadalokra szánt bikák 
tenyésztésének támogatásával;

Or. en

Módosítás 53
Paolo De Castro, Pina Picierno

Véleménytervezet
6 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6m. kéri a POSEI programok 
előirányzatainak az uniós 
jogszabályokban előírt maximális szinten 
való fenntartását, mivel ezek a programok 
nagyon fontosak a mezőgazdasági 
termelők rugalmasságának biztosításához, 
és rámutat, hogy a válság által mindmáig 
erőteljesen sújtott legkülső régiók instabil 
gazdasági helyzetben vannak.

Or. en


