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Módosítás 17
Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 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 
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.
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Módosítás 18
Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) 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 
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.

Or. en

Módosítás 19
Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Alapvető fontosságú, hogy a 27 
uniós tagállam tekintetében változatlan 
árakon számítva legalább a 2014–2020-as 
időszak költségvetésének szintjén tartsák a 
közös agrárpolitika számára a 2021–2027 
közötti időszakra elkülönített összes 
támogatást.
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Módosítás 20
Eider Gardiazabal Rubial

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.

Or. en

Módosítás 21
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A KAP, amely a közösség érdekei 
tekintetében új és egyre fokozódó 
kihívásokkal szembesül, csak akkor tudja 
elérni célkitűzéseit, ha megfelelő 
finanszírozásban részesül. A KAP 
költségvetését ezért a következő többéves 
pénzügyi keretben legalább a jelenlegi 
szinten kell tartani.

Or. it

Módosítás 22
Jordi Solé

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az uniós és nemzetközi éghajlati 
célkitűzések elérése érdekében az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre irányuló célértékek egészében 
nem lehetnek 30%-nál alacsonyabbak. Az 
Európai Számvevőszék ajánlásainak 
figyelembevétele érdekében a 
programspecifikus jogszabályokban 
kötelező célértékeket kell meghatározni az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések 
tekintetében, és valamennyi programozási 
és tervezési folyamatban előzetes 
előirányzatokat kell előírni az utólagos 
elszámolás helyett. Az éghajlati 
szempontok érvényesítését és az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
ellenálló képességet szolgáló 
mechanizmusokat egységesíteni kellene 
egyrészt a riói markerrendszer 
megreformálása, kiterjesztése és 
központosítása révén, hogy különbséget 
lehessen tenni a mérséklés és az 
alkalmazkodás között, valamint az 
ágazatok között, másrészt pedig az 
energiaunió irányításáról szóló 
rendeletben előírtak szerint az 
infrastrukturális beruházások tervezése 
során az „első az energiahatékonyság” elv 
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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.

Or. en

Módosítás 23
Jordi Solé

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az EUMSZ 8. cikke megállapítja, 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének elvét az összes uniós 
tevékenységben alkalmazni kell. A nemek 
közötti egyenlőség megfelelő 
érvényesítéséhez elegendő erőforrásról 
kell gondoskodni, és biztosítani kell a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítását és 
a nemi alapú megkülönböztetés elleni 
küzdelmet szolgáló költségvetési sorok 
átláthatóságát.

Or. en

Módosítás 24
Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Az Unió vidéki térségeiben a nők a 
munkaképes korú népesség kicsit 
kevesebb mint 50%-át képviselik, a 
gazdaságilag aktív teljes lakosságnak 
viszont csupán körülbelül 45%-át. Számos 
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tagállamban a vidéki területeken élő 
nőknek korlátozott hozzáférésük van a 
mezőgazdasági ágazatban vagy a 
munkaerőpiac egyéb ágazataiban való 
foglalkoztatáshoz, ezért az egyéb 
térségekhez képest nagyobb bérszakadékot 
tapasztalnak. A tagállamoknak elő kellene 
mozdítaniuk, ösztönözniük kellene és meg 
kellene könnyíteniük a vidéki területeken 
a nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét és 
a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét, és kilátásokat és 
lehetőségeket kellene biztosítaniuk a 
nőknek a mezőgazdaságban és azon kívül 
történő foglalkoztatásra, összhangban az 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elvével, 
melyet az uniós szakpolitikákban és 
programokban érvényesíteni kell.

Or. en

Módosítás 25
Eider Gardiazabal Rubial

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 

(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, a 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 
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tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk a megfelelő célokat, a 
kedvezményezetteket, a preferenciális 
feltételeket és a támogathatósággal 
kapcsolatos egyéb lehetséges szabályokat.

tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk a megfelelő célokat, a 
kedvezményezetteket, a preferenciális 
feltételeket és a támogathatósággal 
kapcsolatos egyéb lehetséges szabályokat.

Or. en

Módosítás 26
Eider Gardiazabal Rubial

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A fiatal mezőgazdasági termelők és 
az új belépők továbbra is komoly 
akadályokkal szembesülnek a 
földterületekhez való hozzáférés, a magas 
árak és a hitelhez való hozzáférés kapcsán. 
Vállalkozásaikat nagyobb mértékben 
veszélyezteti az árak ingadozása (az 
inputok és a termények esetében is), és 
nagy szükségük van a vállalkozói és 
kockázatkezelési készségek tárgyában 
tartott képzésekre. Ezért alapvetően fontos, 
hogy folytatódjék az új vállalkozások és 
mezőgazdasági üzemek létesítésének 
támogatása. A tagállamoknak stratégiai 
megközelítést, valamint egyértelmű és 
koherens beavatkozásokat kell 
kidolgozniuk a generációs megújulás 
érdekében az e kérdéshez rendelt konkrét 
célkitűzéseknek megfelelően. E cél 
megvalósítása érdekében a tagállamoknak 
lehetőségük lesz arra, hogy KAP-stratégiai 
terveikben preferenciális feltételeket 
állapítsanak meg a fiatal mezőgazdasági 
termelők és az új belépők által igénybe 
vehető finanszírozási eszközök 
tekintetében, és a szóban forgó stratégiai 
tervekben rendelkezniük kell a közvetlen 
kifizetések keretösszegének legalább 2 %-
át kitevő összeg elkülönítéséről. A fiatal 
mezőgazdasági termelők tevékenységének 
megkezdéséhez és a vidéki induló 
vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
maximális összegét, amely finanszírozási 

(43) A fiatal mezőgazdasági termelők, a 
nők és az új belépők továbbra is komoly 
akadályokkal szembesülnek a 
földterületekhez való hozzáférés, a magas 
árak és a hitelhez való hozzáférés kapcsán. 
Vállalkozásaikat nagyobb mértékben 
veszélyezteti az árak ingadozása (az 
inputok és a termények esetében is), és 
nagy szükségük van a vállalkozói és 
kockázatkezelési készségek tárgyában 
tartott képzésekre. Ezért alapvetően fontos, 
hogy folytatódjék az új vállalkozások és 
mezőgazdasági üzemek létesítésének 
támogatása. A tagállamoknak stratégiai 
megközelítést, valamint egyértelmű és 
koherens beavatkozásokat kell 
kidolgozniuk a generációs megújulás 
érdekében az e kérdéshez rendelt konkrét 
célkitűzéseknek megfelelően. E cél 
megvalósítása érdekében a tagállamoknak 
lehetőségük lesz arra, hogy KAP-stratégiai 
terveikben preferenciális feltételeket 
állapítsanak meg a fiatal mezőgazdasági 
termelők és az új belépők által igénybe 
vehető finanszírozási eszközök 
tekintetében, és a szóban forgó stratégiai 
tervekben rendelkezniük kell a közvetlen 
kifizetések keretösszegének legalább 2 %-
át kitevő összeg elkülönítéséről. A fiatal 
mezőgazdasági termelők tevékenységének 
megkezdéséhez és a vidéki induló 
vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
maximális összegét, amely finanszírozási 
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eszközökön keresztül vagy azokkal 
kombinálva is elérhető, indokolt felemelni 
100 000 EUR-ra.

eszközökön keresztül vagy azokkal 
kombinálva is elérhető, indokolt felemelni 
100 000 EUR-ra.

Or. en

Módosítás 27
Karine Gloanec Maurin

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 az EU költségvetési 
kiadásainak 30%-a 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.

Or. en

Módosítás 28
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
55 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Módosítás 29
Giovanni La Via

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.

Or. it

Módosítás 30
Giovanni La Via

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.

Or. it
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Módosítás 31
Karine Gloanec Maurin

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 
rendelet26II. címének III. fejezete, III. 
címének II. fejezete, valamint 41. és 43. 
cikke és alkalmazandó.

(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 
rendelkezésekről szóló rendelet] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet26 II. címének 
III. fejezete, III. címének II. fejezete, 
valamint 41. és 43. cikke 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 ...).

Or. en

Módosítás 32
Eider Gardiazabal Rubial

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

Or. en

Módosítás 33
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont
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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;

Or. en

Módosítás 34
Eider Gardiazabal Rubial

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;

Or. en

Módosítás 35
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 138. cikknek megfelelően 
olyan felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek az I. 
mellékletet a közös kimeneti, eredmény- és 
hatásmutatóknak az alkalmazásuk során 
szerzett tapasztalatok figyelembevétele 
érdekében történő kiigazítása és – szükség 
esetén – a melléklet új mutatókkal való 
kiegészítése céljából módosítják.

törölve
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Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében a mutatókat a rendelet elfogadásának pillanatától fogva ismerni 
kell. A mutatók későbbi módosítása nem kívánt bürokratikus terheket és bizonytalanságot 
eredményezhet.

Módosítás 36
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e fejezet 
értelmében bármely adott naptári évben a 
mezőgazdasági termelőnek folyósítandó 
közvetlen kifizetések összegének 60 000 
eurót meghaladó részét a következők
szerint csökkentik:

(1) A tagállamok az e fejezet 
értelmében bármely adott naptári évben a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatás mezőgazdasági 
termelőknek folyósítandó összegét a közös 
agrárpolitikára vonatkozó stratégiai 
terveikben részletesebben 
meghatározottak szerint csökkenthetik:

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemszerkezet jelentős mértékben eltér a tagállamok között, így nem 
helyénvaló egyenmegoldást alkalmazni. Felső korlátot csak az alapszintű jövedelemtámogatás 
tekintetében kellene bevezetni, a többi kifizetés ugyanis egy konkrét célhoz vagy intézkedéshez 
kapcsolódik.

Módosítás 37
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e fejezet 
értelmében bármely adott naptári évben a 
mezőgazdasági termelőnek folyósítandó 
közvetlen kifizetések összegének 60 000 
eurót meghaladó részét a következők 

1. A tagállamok biztosítják, hogy 
kifizetik az e fejezet értelmében bármely 
adott naptári évben a mezőgazdasági 
termelőnek folyósítandó közvetlen 
kifizetések összegének 50 000 eurót meg 
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szerint csökkentik: nem haladó részét:

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a KAP finanszírozása az igazságosabb elosztás révén elérje maximális 
társadalmi hasznát.

Módosítás 38
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább 25 %-kal a 60 000 EUR 
és 75 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 39
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább 25 %-kal a 60 000 EUR 
és 75 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 40
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább 50 %-kal a 75 000 EUR 
és 90 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve
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Or. en

Módosítás 41
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) legalább 50 %-kal a 75 000 EUR 
és 90 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 42
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább 75 %-kal a 90 000 EUR 
és 100 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 43
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább 75 %-kal a 90 000 EUR 
és 100 000 EUR közötti sáv tekintetében;

törölve

Or. en

Módosítás 44
Liadh Ní Riada
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 100 %-kal az összeg 100 000 EUR-
t meghaladó része tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 45
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 100 %-kal az összeg 100 000 EUR-
t meghaladó része tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 46
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazását megelőzően 
a tagállamok kivonják az e fejezet 
értelmében bármely adott naptári évben a 
mezőgazdasági termelőknek folyósítandó 
közvetlen kifizetések összegéből a 
következőket:

törölve

a) a mezőgazdasági termelő által 
mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódóan bevallott munkabérek, 
beleértve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
adókat és társadalombiztosítási 
járulékokat is; és

b) az érintett mezőgazdasági üzemben 
dolgozó azon személyek által folytatott 
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mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó rendszeres és ki nem fizetett 
munkavégzés ezzel egyenértékű költségét, 
akik nem részesülnek munkabérben, vagy 
akik a nyújtott szolgáltatásokért általában 
fizetett összegnél alacsonyabb 
javadalmazásban részesülnek, azonban 
részesülnek a mezőgazdasági üzem 
gazdasági eredményéből.

Or. en

Módosítás 47
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági termelő által 
mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódóan bevallott munkabérek, 
beleértve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
adókat és társadalombiztosítási 
járulékokat is; és

törölve

Or. en

Módosítás 48
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett mezőgazdasági üzemben 
dolgozó azon személyek által folytatott 
mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó rendszeres és ki nem fizetett 
munkavégzés ezzel egyenértékű költségét, 
akik nem részesülnek munkabérben, vagy 
akik a nyújtott szolgáltatásokért általában 
fizetett összegnél alacsonyabb 
javadalmazásban részesülnek, azonban 
részesülnek a mezőgazdasági üzem 

törölve
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gazdasági eredményéből.

Or. en

Módosítás 49
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és a b) pontban említett összegek 
kiszámításához a tagállamok az adott 
mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó, nemzeti vagy regionális 
szinten megállapított átlagos szokásos 
munkabérek és az érintett mezőgazdasági 
termelő által bevallott éves 
munkaerőegységek számának 
szorzataként kapott értékét használják.

törölve

Or. en

Módosítás 50
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok biztosítják, hogy – legkésőbb a 
2026-os igénylési évig – valamennyi 
támogatási jogosultság értéke elérje a 106. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően 
továbbított KAP-stratégiai tervben a 
tagállam vagy a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott területek tekintetében a 
2026. igénylési évre megállapított 
alapszintű jövedelemtámogatás átlagos 
tervezett egységösszegének legalább 75 %-
át.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok biztosítják, hogy – legkésőbb a 
2021-es igénylési évig – valamennyi 
támogatási jogosultság értéke elérje a 106. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően a 
tagállam vagy a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott területek tekintetében a 
2021. igénylési évre megállapított 
alapszintű jövedelemtámogatás átlagos 
tervezett egységösszegének legalább 
100%-át.

Or. en
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Indokolás

Az uniós finanszírozást nem kellene a tagállamok közötti, földrajzi vagy történelmi okokból 
eredő egyenlőtlenségek súlyosbítására használni.

Módosítás 51
Liadh Ní Riada

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok oly módon finanszírozzák a 
támogatási jogosultságok értékének a (4) és 
az (5) bekezdésben foglaltaknak való 
megfeleléshez szükséges növelését, hogy 
felhasználnak bármely, a (3) bekezdés 
alkalmazásából eredő lehetséges 
többletösszeget, és – szükség esetén –
csökkentik a támogatási jogosultságok (1) 
bekezdés szerint meghatározott 
egységértéke és a 106. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően továbbított 
KAP-stratégiai tervben a tagállam vagy a 
18. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
területek tekintetében a 2026. igénylési 
évre megállapított alapszintű 
jövedelemtámogatás átlagos tervezett 
egységösszege közötti különbséget.

A tagállamok oly módon finanszírozzák a 
támogatási jogosultságok értékének a (4) és 
az (5) bekezdésben foglaltaknak való 
megfeleléshez szükséges növelését, hogy 
felhasználnak bármely, a (3) bekezdés 
alkalmazásából eredő lehetséges 
többletösszeget.

Or. en

Módosítás 52
Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok beavatkozásainak 
hozzá kell segíteniük a 30. cikkben 
felsorolt támogatott ágazatokat és termelési 
ágakat vagy az azokon belüli konkrét 
gazdálkodási típusokat ahhoz, hogy
versenyképességük, fenntarthatóságuk 

(2) A tagállamok beavatkozásainak 
hozzá kell segíteniük a 30. cikkben 
felsorolt támogatott ágazatokat és termelési 
ágakat vagy az azokon belüli konkrét 
gazdálkodási típusokat azzal, hogy kezelik 
az őket sújtó nehézséget vagy 
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vagy minőségük javítása révén leküzdjék 
az őket sújtó nehézséget vagy 
nehézségeket.

nehézségeket, vagy versenyképességük, 
fenntarthatóságuk vagy minőségük javítása 
révén segítik a stratégiai ágazatok 
fejlődését.

Or. en

Módosítás 53
Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
hüvelyes takarmánynövények, len, kender,
rizs, diófélék, keményítőburgonya, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, rövid vágásfordulójú fás szárú 
energetikai ültetvény és egyéb, nem 
élelmezési célú növények, a fák 
kivételével, amelyeket olyan termékek 
előállításához használnak, amelyek 
alkalmasak lehetnek a fosszilis anyagok 
helyettesítésére.

Or. en

Módosítás 54
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A tagállamok a támogatás maximális 
mértékét az elszámolható költségek 75 %-
ában korlátozzák.

A tagállamok a támogatás maximális 
mértékét az elszámolható költségek 100%-
ában korlátozzák.

Or. en

Indokolás

A célkitűzések eléréséhez esetenként tanácsra van szükség. A támogatás korlátozása 
csökkentené annak a tudásmegosztásra történő felhasználását, és megnehezítené a 
célkitűzések elérését.

Módosítás 55
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiadások a KAP-stratégiai terv 
Bizottság általi jóváhagyásának évét 
követő év január 1-jétől elszámolhatók az 
EMGA- és az EMVA-alapokból származó 
hozzájárulásból.

(1) A kiadások a KAP-stratégiai terv 
Bizottsághoz történő benyújtásának 
napjától vagy – amennyiben ez hamarabbi 
időpont – 2021. január 1-jétől 
elszámolhatók az EMGA- és az EMVA-
alapokból származó hozzájárulásból.

Or. en

Módosítás 56
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elszámolható közkiadások 70 %-
a a legkülső régiókban és a 229/2013/EU 
rendeletben meghatározott kisebb égei-
tengeri szigeteken;

a) az elszámolható közkiadások 80%-
a a legkülső régiókban és a 229/2013/EU 
rendeletben meghatározott kisebb égei-
tengeri szigeteken;

Or. en

Módosítás 57
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Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elszámolható közkiadások 70 %-
a a kevésbé fejlett régiókban;

b) az elszámolható közkiadások 80%-
a a kevésbé fejlett régiókban;

Or. en

Módosítás 58
Alfred Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az elszámolható közkiadások 75%-
a az átmeneti régiókban;

Or. en

Módosítás 59
Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. cím II. fejezete 2. szakaszának 1. 
alszakaszában említett, termeléstől függő 
jövedelemtámogatásra elkülönített 
indikatív pénzügyi előirányzatok összege a 
VII. mellékletben meghatározott összegek 
legfeljebb 10 %-a lehet.

A III. cím II. fejezete 2. szakaszának 1. 
alszakaszában említett, termeléstől függő 
jövedelemtámogatásra elkülönített 
indikatív pénzügyi előirányzatok összege a 
VII. mellékletben meghatározott összegek 
legfeljebb 15%-a lehet.

Or. en

Módosítás 60
Karine Gloanec Maurin
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Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve, azok a 
tagállamok, amelyek – az 1307/2013/EU 
rendelet 53. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban – az ugyanazon rendelet II. 
mellékletében meghatározott éves nemzeti 
felső összeghatáruk több mint 13 %-át 
termeléstől függő önkéntes támogatásra 
használták, dönthetnek úgy, hogy a VII. 
mellékletben meghatározott összeg 10 %-
nál magasabb összeget használnak fel 
termeléstől függő jövedelemtámogatásra. 
Az eredményként kapott százalékos érték 
nem haladhatja meg a Bizottság által a 
termeléstől függő önkéntes támogatásra a 
2018-as igénylési év tekintetében 
jóváhagyott százalékos értéket.

Az első albekezdéstől eltérve, azok a 
tagállamok, amelyek – az 1307/2013/EU 
rendelet 53. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban – az ugyanazon rendelet II. 
mellékletében meghatározott éves nemzeti 
felső összeghatáruk több mint 13 %-át 
termeléstől függő önkéntes támogatásra 
használták, dönthetnek úgy, hogy a VII. 
mellékletben meghatározott összeg 10 %-
nál magasabb összeget használnak fel 
termeléstől függő jövedelemtámogatásra.

Or. en

Módosítás 61
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve, azok a 
tagállamok, amelyek – az 1307/2013/EU 
rendelet 53. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban – az ugyanazon rendelet II. 
mellékletében meghatározott éves nemzeti
felső összeghatáruk több mint 13 %-át 
termeléstől függő önkéntes támogatásra 
használták, dönthetnek úgy, hogy a VII. 
mellékletben meghatározott összeg 10 %-
nál magasabb összeget használnak fel 
termeléstől függő jövedelemtámogatásra. 
Az eredményként kapott százalékos érték 
nem haladhatja meg a Bizottság által a 
termeléstől függő önkéntes támogatásra a 
2018-as igénylési év tekintetében 
jóváhagyott százalékos értéket.

Az első albekezdéstől eltérve, azok a 
tagállamok, amelyek – az 1307/2013/EU 
rendelet 53. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban – az ugyanazon rendelet II. 
mellékletében meghatározott éves nemzeti 
felső összeghatáruk több mint 13 %-át 
termeléstől függő önkéntes támogatásra 
használták, dönthetnek úgy, hogy a VII. 
mellékletben meghatározott összeg 10 %-
nál magasabb összeget használnak fel 
termeléstől függő jövedelemtámogatásra. A 
fent említett százalékértékek 
alternatívájaként a tagállamok azt is 
választhatják, hogy évente legfeljebb 3 
millió EUR-t fordítanak a termeléstől 
függő jövedelemtámogatás 
finanszírozására. Az eredményként kapott 
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százalékos érték vagy finanszírozási 
összeg nem haladhatja meg a Bizottság 
által a termeléstől függő önkéntes 
támogatásra a 2018-as igénylési év 
tekintetében jóváhagyott százalékos 
értéket.

Or. en

Módosítás 62
Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett százalékos 
érték legfeljebb 2 %-kal emelhető, feltéve, 
hogy a 10 %-ot meghaladó százalékos 
értéknek megfelelő összeget a III. cím II. 
fejezete 2. szakaszának 1. alszakasza 
szerinti, fehérjenövényekre nyújtott 
támogatásra kell előirányozni.

Az első albekezdésben említett százalékos 
érték legfeljebb 8%-kal emelhető, feltéve, 
hogy a 15%-ot meghaladó százalékos 
értéknek megfelelő összeget a III. cím II. 
fejezete 2. szakaszának 1. alszakasza 
szerinti, fehérjenövényekre nyújtott 
támogatásra kell előirányozni.

Or. en

Indokolás

Az Unió a szántóföldek csupán 3%-án termel fehérjenövényeket, és rendkívüli mértékben függ 
a növényi fehérje, különösen a (főleg genetikailag módosított) szója Brazíliából, Argentínából 
és az Egyesült Államokból történő behozatalától. Növelnünk kell a nitrogénmegkötő 
növényekben rejlő lehetőségeket.

Módosítás 63
Karine Gloanec Maurin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2022–2027. pénzügyi évekre 
vonatkozó tagállami EMVA-előirányzatok 
legfeljebb 15 %-át a IV. mellékletben 
meghatározott, a 2021–2026. naptári 
években folyósítandó közvetlen 

b) a 2022–2027. pénzügyi évekre 
vonatkozó tagállami EMVA-előirányzatok 
legfeljebb 5%-át a IV. mellékletben 
meghatározott, a 2021–2026. naptári 
években folyósítandó közvetlen 
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kifizetésekre elkülönített tagállami 
előirányzatokhoz.

kifizetésekre elkülönített tagállami 
előirányzatokhoz.

Or. en

Módosítás 64
Jordi Solé

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam egyetlen KAP-stratégiai 
tervet készít teljes területe vonatkozásában.

Minden tagállam egyetlen KAP-stratégiai 
tervet készít teljes területe vonatkozásában. 
Az új stratégiai tervnek 
régióspecifikusnak kell lennie, és azt a 
regionális hatóságoknak vagy velük 
együttműködésben kell kidolgozni, teljes 
mértékben tekintetbe véve az egyes 
térségek sajátosságait.

Or. en

Módosítás 65
Karine Gloanec Maurin

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 
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költségvetési rendelet] [128.] cikkének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 66
Karine Gloanec Maurin

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 
tagállamok milyen mértékben használják 
a közvetlen kifizetések és az EMVA-
előirányzatok közötti, az e rendelet 90. 
cikke szerinti átcsoportosításokat.

Or. en
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