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MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) A 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben továbbra is az 
uniós költségvetés jelentős része szolgál a 
mezőgazdaság, e stratégiai jelentőségű 
közös politika finanszírozására. Ezért a 
KAP pénzügyi keretét 2018-as árakon 
383,255 milliárd euróban (folyó árakon 
431,946 milliárd euróban) kell 
megállapítani.

Indokolás

Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 13-i határozatával összhangban a
kompromisszumos módosítás a többéves pénzügyi keret legutóbbi programonkénti lebontását 
tükrözi, amint azt a többéves pénzügyi keret előadói javasolták és ahogy a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
szóló időközi jelentésről (a Parlament álláspontja) tartott szavazás során elfogadták.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) 2018. március 14-én és május 30-
án az Európai Parlament a 2021–2027-es 
többéves pénzügyi keretről szóló 
állásfoglalásában hangsúlyozta azon 
horizontális elvek fontosságát, 
amelyeknek a 2021–2027-es időszakra
szóló többéves pénzügyi keret és az összes 
kapcsolódó uniós szakpolitika alapjául 
kellene szolgálniuk. Ezzel összefüggésben 
a Parlament megerősítette azon 
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álláspontját, amely szerint az Uniónak 
teljesítenie kell kötelezettségvállalását, és 
vezető szerepet kell játszania az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósításában, valamint sajnálatát 
fejezte ki amiatt, hogy e javaslatok nem 
tartalmaznak egyértelmű és kézzelfogható 
kötelezettségvállalást. Ezért a Parlament 
kérte a fenntartható fejlesztési célok 
beépítését a következő többéves pénzügyi 
keret valamennyi uniós szakpolitikájába 
és kezdeményezésébe. Hangsúlyozta 
továbbá, hogy a megkülönböztetés 
felszámolása elengedhetetlen ahhoz, hogy 
az Unió tiszteletben tartsa a befogadó 
Európára vonatkozó 
kötelezettségvállalásait, és ezért a 
következő többéves pénzügyi keret 
valamennyi uniós szakpolitikájában és 
kezdeményezésében 
kötelezettségvállalásokat kért a nemek 
közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség 
érvényesítése tekintetében.
Állásfoglalásában a Parlament 
hangsúlyozta, hogy a Párizsi 
Megállapodást követően a jelenlegi 
többéves pénzügyi kerethez képest 
jelentősen növelni kell az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
horizontális kiadásokat, és a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2027-ig el kell 
érni a 30%-ot.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A többéves pénzügyi keretről és a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
saját forrásokról szóló 2018. május 30-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló, 2018. május 2-i 
bizottsági javaslat közvetlenül a közös 
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agrárpolitika szintjének 15%-os 
csökkenését eredményezi, és különösen 
ellenezte az olyan radikális 
csökkentéseket, amelyek hátrányosan 
befolyásolhatják e szakpolitika jellegét és 
célkitűzéseit. Ezzel összefüggésben 
megkérdőjelezte az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap több 
mint 25%-os drasztikus csökkentésére 
irányuló javaslatot.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy a KAP-nak 
konkrétabb válaszokat kell adnia az uniós, 
nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi és 
mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő 
kihívásokra és lehetőségekre, 
korszerűsíteni kell az irányítását, javítani 
kell az uniós célkitűzések terén felmutatott 
eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell 
a vele járó adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

(2) Tekintettel arra, hogy a KAP-nak 
konkrétabb válaszokat kell adnia az uniós, 
nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi és 
mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő 
kihívásokra és lehetőségekre, 
korszerűsíteni kell az irányítását, javítani 
kell az uniós célkitűzések terén felmutatott 
eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell 
a vele járó adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez. A KAP ezenkívül a 
fenntartható fejlesztési célok elérése 
kapcsán az Unió és a tagállamok által tett 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez is 
hozzájárul.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) A jövőben a mezőgazdaságnak a 
magas minőségű élelmiszerek termelésére 
kell összpontosítania, mivel ebben rejlik 
Európa versenyelőnye. Az uniós 
szabványokat – amennyiben 
megvalósítható – fenn kell tartani és meg 
kell erősíteni, és intézkedéseket kell 
előirányozni az élelmiszer-termelési 
ágazat hosszú távú termelékenységének és 
versenyképességének további növelésére, 
valamint új technológiák bevezetésére és 
az erőforrások hatékonyabb 
felhasználására, ezáltal erősítve az Unió 
globális vezető szerepét.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EMVA és a Horizont Európa 
program közötti szinergiáknak elő kell 
segíteniük, hogy az EMVA a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza a kutatási 
és az innovációs eredményeket – és ezeken 
belül különösen a Horizont Európa 
program által finanszírozott projektekből 
származó, valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség révén 
elért eredményeket –, és ezáltal 
előmozdítsa innovációk megvalósítását a 
mezőgazdasági ágazatban és a vidéki 
térségekben.

(6) Az EMVA és a Horizont Európa 
program, egyéb uniós politikák és 
nemzetközi kötelezettségvállalások közötti 
szinergiáknak elő kell segíteniük, hogy az 
EMVA a lehető legnagyobb mértékben 
kiaknázza a kutatási és az innovációs 
eredményeket – és ezeken belül különösen 
a Horizont Európa program által 
finanszírozott projektekből származó, 
valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség révén 
elért eredményeket –, és ezáltal 
előmozdítsa innovációk megvalósítását a 
mezőgazdasági ágazatban és a vidéki 
térségekben.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7 a) A közvetlen kifizetések tagállamok 
közötti méltányos elosztásának biztosítása, 
valamint az Unió különböző régiói közötti 
különbségek megszüntetése érdekében 
figyelembe kell venni a megbízható 
társadalmi-gazdasági mutatókat és a 
termelési költségeket. E tekintetben 
alapvető fontosságú az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása valamennyi 
uniós mezőgazdasági termelő számára, 
figyelembe véve a kis gazdaságok 
sebezhetőségét és sajátosságait, valamint 
az áringadozást csökkentő intézkedéseket.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az uniós éghajlat-politikai 
célkitűzések elérése érdekében a többéves 
pénzügyi keret 2021 és 2027 közötti 
időszakában az uniós költségvetés 
kiadásainak legalább 25%-át és amint 
lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 
30%-át éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására kell fordítani. Az Európai 
Számvevőszék ajánlásainak 
figyelembevétele érdekében kötelező 
éghajlati fellépésre vonatkozó 
célkitűzéseket kell meghatározni a 
programokra vonatkozó jogszabályokban, 
és előzetes előirányzatokra van szükség 
minden programozási és tervezési 
folyamatban, nem pedig utólag kell azokat 
bejelenteni. Az éghajlat-politikai 
szempontok érvényesítését és az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
ellenálló képességet szolgáló 
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mechanizmusokat a Rio-markerek 
rendszerének átalakításával, bővítésével és 
központosításával kell egységesíteni az 
enyhítés és az alkalmazkodás, illetve a 
különböző ágazatok megkülönböztetése 
érdekében; másrészt pedig az energiaunió 
irányításáról szóló rendeletben előírtak 
szerint az infrastrukturális beruházások 
tervezése során az „első az 
energiahatékonyság” elv 
megvalósulásának felmérése, valamint 
egyértelmű kizárási kritériumok révén. A 
teljesítménykereteknek megfelelő és 
alaposan kidolgozott teljesítmény- és 
eredménymutatókon kell alapulniuk, 
jelezve az ambíciószintet és az 
eredményeket a nemzeti szükségletek, 
célkitűzések és lehetőségek fényében 
szemlélve.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Tekintettel arra, hogy meg kell 
szüntetni az uniós mezőgazdaság 
beruházási hiányát, és javítani kell a 
kiemelt fontosságú csoportok, nevezetesen 
a magasabb kockázati profilú fiatal 
mezőgazdasági termelők és új belépők 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférését, elő kell mozdítani az 
InvestEU Alap garanciáinak és a 
támogatások és a finanszírozási eszközök 
kombinációjának igénybevételét. Mivel a 
finanszírozási eszközök alkalmazásában 
jelentős eltérések figyelhetők meg a 
tagállamokban a finanszírozáshoz való 
hozzáférés, a bankszektor fejlettsége, a 
kockázati tőke jelenléte, a közigazgatás 
működésének ismerete és a 
kedvezményezettek lehetséges köre 
tekintetében fennálló különbségek miatt, a 
tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk a megfelelő célokat, a 

(42) Tekintettel arra, hogy meg kell 
szüntetni az uniós mezőgazdaság 
beruházási hiányát, és javítani kell a 
kiemelt fontosságú csoportok, nevezetesen 
a magasabb kockázati profilú fiatal 
mezőgazdasági termelők, nők és új 
belépők finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférését, elő kell mozdítani az 
InvestEU Alap garanciáinak és a 
támogatások és a finanszírozási eszközök 
kombinációjának igénybevételét. Mivel a 
finanszírozási eszközök alkalmazásában 
jelentős eltérések figyelhetők meg a 
tagállamokban a finanszírozáshoz való 
hozzáférés, a bankszektor fejlettsége, a 
kockázati tőke jelenléte, a közigazgatás 
működésének ismerete és a 
kedvezményezettek lehetséges köre 
tekintetében fennálló különbségek miatt, a 
tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk a megfelelő célokat, a 
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kedvezményezetteket, a preferenciális 
feltételeket és a támogathatósággal 
kapcsolatos egyéb lehetséges szabályokat.

kedvezményezetteket, a preferenciális 
feltételeket és a támogathatósággal 
kapcsolatos egyéb lehetséges szabályokat.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) E program – kifejezésre juttatva 
annak fontosságát, hogy a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
fellépjen az éghajlatváltozás káros 
hatásaival szemben – továbbra is hozzá fog 
járulni az éghajlat-politikai szempontoknak 
az uniós szakpolitikákban való 
érvényesítéséhez és annak az átfogó célnak 
az eléréséhez, hogy az EU költségvetési 
kiadásainak 25 %-a éghajlat-politikai 
célkitűzések teljesítését szolgálja. A KAP 
keretében végrehajtandó fellépések a 
tervek szerint a KAP pénzügyi keretének 
40 %-ával járulnak hozzá az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítéséhez. A 
releváns fellépések meghatározására a 
program kidolgozása és végrehajtása 
folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a 
kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati 
folyamatok keretében újra kell értékelni.

(52) E program – kifejezésre juttatva 
annak fontosságát, hogy a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
fellépjen az éghajlatváltozás káros 
hatásaival szemben – továbbra is hozzá fog 
járulni az éghajlat-politikai szempontoknak 
az uniós szakpolitikákban való 
érvényesítéséhez és annak az átfogó célnak 
az eléréséhez, hogy a 2021–2027-es 
többéves pénzügyi keretben az EU 
költségvetési kiadásainak legalább 25%-a, 
és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-ig 
évente 30%-a az éghajlat-politikai 
célkitűzések teljesítését szolgálja. A KAP 
keretében végrehajtandó fellépések a 
tervek szerint a KAP pénzügyi keretének 
45%-ával járulnak hozzá az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítéséhez. A 
releváns fellépések meghatározására a 
program kidolgozása és végrehajtása 
folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a 
kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati 
folyamatok keretében újra kell értékelni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
55 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55a) Az új teljesítési modell nem 
kérdőjelezheti meg az egységes piac 
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integritását vagy a KAP hagyományosan 
európai jellegét, melynek olyan valódi 
közösségi szakpolitikának kell maradnia, 
amely európai megközelítést és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
79 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79a) Az ár- és jövedelemingadozások 
kezelése érdekében a KAP-nak 2020 után 
hatékonyabban kell támogatnia a 
gazdálkodókat.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
80 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80a) Az Unión kívüli országokkal aláírt, 
a mezőgazdasági ágazathoz kapcsolódó 
kereskedelmi megállapodásoknak olyan 
mechanizmusokat és védzáradékokat 
kellene tartalmazniuk, amelyek egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítanak az uniós 
és nem uniós gazdálkodók között, 
valamint védik a fogyasztókat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet alapján nyújtott, az 
EMVA-ból finanszírozott támogatásokra 
az (EU) [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. címének III. fejezete, III. 

(2) A strukturális alapok és a 
stratégiai tervek közötti folytonosság 
biztosítása érdekében az e rendelet alapján 
nyújtott, az EMVA-ból finanszírozott 
támogatásokra az (EU) [közös 
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címének II. fejezete, valamint 41. és 43. 
cikke26 és alkalmazandó.

rendelkezésekről szóló rendelet] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet II. címének 
III. fejezete, III. címének II. fejezete, 
valamint 41. és 43. cikke26 és 
alkalmazandó.

_________________ _________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
[…/…] rendelete [dátum] [teljes cím], 
(HL L ...).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
[…/…] rendelete [dátum] [teljes cím], 
(HL L ...).

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA-ból és az EMVA-ból nyújtott 
támogatásoknak a mezőgazdasági termelés, 
az élelmiszer-ágazat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődésének további 
előmozdítására és a következő általános 
célkitűzések megvalósítására kell 
irányulniuk:

A KAP továbbra is közös uniós politika 
marad, és a célkitűzések megvalósítása, 
valamint a felülvizsgált és hatékony KAP 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében 
megfelelően kell finanszírozni. Az 
EMGA-ból és az EMVA-ból nyújtott 
támogatásoknak a mezőgazdasági termelés, 
az élelmiszer-ágazat és a vidéki térségek 
fenntartható fejlődésének további 
előmozdítására és a következő általános 
célkitűzések megvalósítására kell 
irányulniuk:

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a 
fiatal mezőgazdasági termelők számára, 
valamint a vállalkozásfejlesztés vidéki 
térségekben történő előmozdítása;

g) a családi gazdaságok fokozott 
támogatása, a mezőgazdasági pálya 
vonzóvá tétele a nők és a fiatal 
mezőgazdasági termelők számára, valamint 
a vállalkozásfejlesztés vidéki térségekben 
történő előmozdítása;

Módosítás 17
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a foglalkoztatás, a növekedés, a 
társadalmi befogadás és a helyi fejlesztés 
előmozdítása a vidéki térségekben, ideértve 
a biogazdaságot és a fenntartható 
erdőgazdálkodást is;

h) a foglalkoztatás, a növekedés, a 
társadalmi befogadás és a helyi fejlesztés 
előmozdítása a vidéki, távoli, természeti 
korlátokkal rendelkező és hegyvidéki
térségekben, ideértve a biogazdaságot és a 
fenntartható erdőgazdálkodást is;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a foglalkoztatás, a növekedés, a 
társadalmi befogadás és a helyi fejlesztés 
előmozdítása a vidéki térségekben, ideértve 
a biogazdaságot és a fenntartható 
erdőgazdálkodást is;

h) a foglalkoztatás, a növekedés, a 
társadalmi befogadás, a nemek közötti 
egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség
és a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki 
térségekben, ideértve a biogazdaságot és a 
fenntartható erdőgazdálkodást is;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A konkrét célkitűzések megvalósítása 
során a tagállamok gondoskodnak a KAP 
keretében biztosított támogatások 
egyszerűsítéséről és megfelelő 
teljesítményéről.

(2) A konkrét célkitűzések megvalósítása 
során a tagállamok gondoskodnak a KAP 
keretében biztosított támogatások 
egyszerűsítéséről és megfelelő 
teljesítményéről. A Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a pénzügyi és teljesítmény-
ellenőrzési, illetve -auditálási feladatokat 
minden tagállamban ugyanolyan magas 
színvonalú folyamatos fejlesztés szerint 
végezzék el, a szubszidiaritás és a 
rugalmasság elvének maradéktalan 
tiszteletben tartása mellett.
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Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikkben és a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett célkitűzések 
teljesítését a kimenethez, az eredményhez 
és a hatáshoz kapcsolódó közös mutatók 
alapján kell értékelni. A közös mutatóknak 
magukban kell foglalniuk a következőket:

Az 5. cikkben és a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett célkitűzések 
teljesítését eredményeken alapuló 
megközelítés alkalmazásával, a 
kimenethez, az eredményhez és a hatáshoz 
kapcsolódó közös mutatók alapján kell 
értékelni. A közös mutatóknak magukban 
kell foglalniuk a következőket:

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek, a 
támogatási jogosultságok alapján, 
alapszintű jövedelemtámogatást nyújtanak, 
nemzeti tartalékot képeznek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek, a 
támogatási jogosultságok alapján, 
alapszintű jövedelemtámogatást nyújtanak, 
nemzeti tartalékot képeznek, a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 a) Az e rendelet alapján 
megvalósítandó, EMGA-ra irányuló 
beavatkozástípusokhoz a 2021. január 1. 
és 2027. december 31. közötti időszakban 
nyújtható uniós támogatás teljes összege 
2018. évi árakon 286,543 milliárd euró 
(folyó árakon 322,948 milliárd euró).

Indokolás

Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 13-i határozatával összhangban a 
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kompromisszumos módosítás a többéves pénzügyi keret legutóbbi programonkénti lebontását 
tükrözi, amint azt a többéves pénzügyi keret előadói javasolták és ahogy a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
szóló időközi jelentésről (a Parlament álláspontja) tartott szavazás során elfogadták.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) Az e rendelet alapján 
megvalósítandó, EMVA-ra irányuló 
beavatkozástípusokhoz a 2021. január 1. 
és 2027. december 31. közötti időszakban 
nyújtható uniós támogatás teljes összege 
2018. évi árakon 96,712 milliárd euró 
(folyó árakon 108,999 milliárd euró).

Indokolás

Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 13-i határozatával összhangban a 
kompromisszumos módosítás a többéves pénzügyi keret legutóbbi programonkénti lebontását 
tükrözi, amint azt a többéves pénzügyi keret előadói javasolták és ahogy a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
szóló időközi jelentésről (a Parlament álláspontja) tartott szavazás során elfogadták.

.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet alapján 
megvalósítandó, vidékfejlesztésre irányuló 
beavatkozástípusokhoz a 2021. január 1. 
és 2027. december 31. közötti időszakban 
nyújtható uniós támogatás teljes összege a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretnek megfelelően, 

törölve
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folyó árakon 78 811 millió EUR38.

__________________

38 Javaslat: A Tanács rendelete a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről; A Bizottság közleménye 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, 
COM(2018) 322 final.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett források 
0,25 %-át az (EU) [horizontális rendelet] 7. 
cikke szerinti bizottsági kezdeményezésre 
végrehajtott, technikai segítségnyújtásra 
irányuló tevékenységek finanszírozására 
kell fordítani, ideértve az e rendelet 113. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
közös agrárpolitikával foglalkozó európai 
hálózat és az e rendelet 114. cikkében 
említett, a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
foglalkozó európai innovációs partnerség 
keretében folytatott tevékenységeket is. 
Ezek a tevékenységek a KAP-stratégiai 
tervek korábbi és későbbi időszakait is 
érinthetik.

(2) A 79. cikk (3) bekezdésében említett 
források 0,25%-át az (EU) [horizontális 
rendelet] 7. cikke szerinti bizottsági 
kezdeményezésre végrehajtott, technikai 
segítségnyújtásra irányuló tevékenységek 
finanszírozására kell fordítani, ideértve az 
e rendelet 113. cikkének (2) bekezdésében 
említett, a közös agrárpolitikával 
foglalkozó európai hálózat és az e rendelet 
114. cikkében említett, a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
foglalkozó európai innovációs partnerség 
keretében folytatott tevékenységeket is. 
Ezek a tevékenységek a KAP-stratégiai 
tervek korábbi és későbbi időszakait is 
érinthetik.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 103. cikk (2) bekezdésében említett 
GYELV-elemzés és a 96. cikkben említett 
igényfelmérés alapján a tagállamok a KAP-
stratégiai tervükben a 97. cikkben foglaltak 
szerint beavatkozási stratégiát határoznak 

A 103. cikk (2) bekezdésében említett, az 
erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek 
és a veszélyek vizsgálatán alapuló 
helyzetelemzés (GYELV-elemzés) és a 96. 
cikkben említett igényfelmérés alapján a 
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meg, amelyben a 6. cikkben meghatározott 
konkrét célkitűzések elérését szolgáló 
célokat és mérföldköveket jelölnek meg. A 
célokat az I. sz. mellékletben ismertetett 
közös eredménymutatók alkalmazásával 
kell meghatározni.

tagállamok a KAP-stratégiai tervükben a 
97. cikkben foglaltak szerint beavatkozási 
stratégiát határoznak meg, amelyben a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések elérését szolgáló célokat és 
mérföldköveket jelölnek meg. A célokat az 
I. sz. mellékletben ismertetett közös 
eredménymutatók alkalmazásával kell 
meghatározni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
127 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság időközi értékelést 
végez annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben meghatározott mutatók 
figyelembevételével felmérje az EMGA és 
az EMVA eredményességét, 
hatékonyságát, fontosságát, egységességét 
és uniós hozzáadott értékét a KAP-
stratégiai tervek végrehajtásának kezdetét 
követő harmadik év végéig. A Bizottság 
felhasználja a már rendelkezésére álló 
információkat az [új költségvetési rendelet] 
[128.] cikkének megfelelően.

(2) A Bizottság a KAP-stratégiai 
tervek végrehajtásának kezdetét követő 
harmadik év végéig időközi értékelést 
végez annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben meghatározott mutatók 
figyelembevételével felmérje az EMGA és 
az EMVA eredményességét, 
hatékonyságát, fontosságát, egységességét 
és uniós hozzáadott értékét, valamint azt, 
hogy a tagállamok milyen mértékben 
használják a közvetlen kifizetések és az 
EMVA-előirányzatok közötti, az e rendelet 
90. cikke szerinti átcsoportosításokat. A 
Bizottság felhasználja a már 
rendelkezésére álló információkat az [új 
költségvetési rendelet] [128.] cikkének 
megfelelően.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
127 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság utólagos értékelés 
keretében megvizsgálja az EMGA és az 
EMVA eredményességét, hatékonyságát, 
fontosságát, egységességét és uniós 
hozzáadott értékét.

(3) A Bizottság utólagos értékelés 
keretében megvizsgálja az EMGA és az 
EMVA eredményességét, hatékonyságát, 
fontosságát, egységességét és uniós 
hozzáadott értékét, valamint azt, hogy a 
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tagállamok milyen mértékben használják 
a közvetlen kifizetések és az EMVA-
előirányzatok közötti, az e rendelet 90. 
cikke szerinti átcsoportosításokat.
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
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Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra 
vonatkozó szabályok megállapítása
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