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RÖVID INDOKOLÁS

A fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia tiszteletben tartására vonatkozó uniós 
kötelezettség a Lisszaboni Szerződés 208. cikkében került kodifikálásra, amelyben az EU 
vállalja, hogy figyelembe veszi a fejlesztési célkitűzéseket minden olyan szakpolitikában, 
amely vélhetően fejlődő országokat fog érinteni, és hogy elkerülje a politikák közötti 
ellentmondásokat. Az élelmezésbiztonság és a fenntartható mezőgazdaság az EU fejlesztési 
együttműködésének kiemelt területei. A vonatkozó uniós politikai keret1 (2010) hangsúlyozza 
a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia fontosságát a globális élelmezésbiztonság 
szempontjából és különválasztja az EU közös agrárpolitikáját (KAP).  Míg a KAP fejlesztési 
célkitűzésekkel fennálló következetlensége csökkent az évek során, különösen mióta a WTO 
mezőgazdaságról szóló megállapodása arra kötelezte az EU-t, hogy csökkentse a 
mezőgazdaság állami támogatását torzító és az exporttámogatásokat fokozatosan megszüntető 
kereskedelmet, továbbra is következetlenségi problémák tapasztalhatók: 

 olyan uniós mezőgazdasági termelési támogatások, amelyek egyes árucikkek fejlődő 
országokba vagy országokból történő exportjának vagy importjának fokozását idézik elő 
(pl. a fejlődő országok számára érzékeny termékek termeléstől függő 
jövedelemtámogatása);

 olyan piactámogatási intézkedések, amelyek egyes árucikkek fejlődő országokba irányuló 
exportjának fokozását idézik elő (pl. a sovány tejpor túltermelés miatti tárolásának 
támogatása az Unióban, amelyet rendkívül alacsony áron exportálnak a fejlődő 
országokba);

 az éghajlatváltozás negatív hatásai vagy az erőforrás-igényes mezőgazdasági termelés (pl. 
az éghajlatváltozást súlyosbító és a trópusi és szubtrópusi régiók betakarítását csökkentő 
uniós állattenyésztési ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátása). 

Ez a rendelet határozza meg a KAP célkitűzéseit és eszközeit, egy új „teljesítési modell” 
javaslatával, ami nagyobb felelősséget biztosít az uniós tagállamoknak a KAP alakításában. A 
csökkentett ambíciókra vonatkozó további lehetőségek mellett egy kisebb változás történt a 
háttérben, mivel a tagállamok saját céljaikat határozhatnák meg. Az előadó sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a KAP-javaslatra vonatkozó jogalkotási javaslat nem ad választ a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend felhívására, amely a jelentős 
fenntartható élelmiszer-termelési rendszerekre való átállást követeli meg, 2030-ig áttérést a 
magas ráfordítású, erőforrás-igényes gazdálkodásról az agroökológiai gyakorlatokra.

A javaslat elemzése azt mutatta, hogy a Bizottság jelentős folytonosságot javasol a KAP 
tartalmával kapcsolatban, ugyanis ha „minden marad a régiben”, a politika 2021 után is káros 
hatással lesz a fejlődésre nézve. 

 A Bizottság javaslatát egy hatásvizsgálat kíséri, egy rövid fejezettel a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherenciáról, ami nem győzi meg az eladót arról, hogy az EUMSZ 
követelményeit tiszteletben tartották volna: a kereskedelemről kijelenti, hogy „a közvetlen 

1 Európai Bizottság, A Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez címzett közleménye: A fejlődő 
országok élelmezésbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség uniós szakpolitikai keretéről. 
COM(2010)0127 Brüsszel, EB, 2010. március 31.
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támogatások több mint 90%-a nem torzítja a kereskedelmet”, amely így hallgatólagosan 
ismeri el, hogy a közvetlen támogatások valamivel kevesebb mint 10%-a továbbra is 
torzítja a kereskedelmet. 

 A piactámogatási intézkedések kivételes használatáról szóló bekezdés nagyon rövid és nem 
elemzi a fejlesztés hatásait. A KAP fejlesztésének lehetséges káros éghajlati hatásairól 
nincs említés, holott a mezőgazdaság felelős a üvegházhatásúgáz-kibocsátás 11%-áért.

Mivel a rendelettervezet nem fedi fel, hogy az EU és tagállamai hogyan biztosítják a 
fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát, vagy azt, hogy hogyan fogják a KAP 
fejlesztésre kifejtett hatását figyelemmel kísérni, az előadó a következők szerint javasolja 
módosítani a rendeletet:

 erősebb elköteleződés a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia iránt a fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherencia, mint egyedi célkitűzés bevezetésével és egy „fejlődési 
fejezet” hozzáadása,

 a KAP fejlődésre kifejtett hatásának nyomon követése, a nyomonkövetési keret 
kiterjesztése és egy panaszkezelési mechanizmust bevezetése által, 

 annak biztosítása, hogy a támogatások – beleértve a termeléstől függő 
jövedelemtámogatások – nem sérülnek az új biztosítékok bevezetésével,

 a közvetlen kifizetések kedvezményezettjei által követendő környezetvédelmi 
minimumelőírások megállapítása,   

 a hüvelyes növények támogatásának kiterjesztése az állati takarmányban felhasznált 
szójaimport csökkentése érdekében,

 a káros ökológiai és éghajlati hatások korlátozása, a környezeti cselekmények 
kiadásainak jobb nyomon követése.

MÓDOSÍTÁS:

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
cikkére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére és 208. 
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cikkére,

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) és 
élelmezésbiztonság kihívásait, célkitűzéseit 
és irányvonalait. E célkitűzések között 
szerepel egyebek mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
egészséges élelmiszereket kell termelnie, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
csökkentenie kell az egyes térségek közötti 
fejlettségi különbségeket, valamint elő kell 
segítenie az uniós jogszabályokból 
adódóan a kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését. A 
közlemény emellett rámutat a KAP 
globális dimenziójára, és kinyilvánítja, 
hogy az Unió elkötelezett a fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherencia 
erősítése mellett.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1a) A KAP globális dimenziójának és 
következményeinek kezelése érdekében a 
Bizottságnak biztosítania kell az Unió 
egyéb – különösen a fejlesztési 
együttműködéssel és a kereskedelemmel 
kapcsolatos – külső politikáival és 
eszközeivel való koherenciát és 
folytatólagosságot. A fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia melletti uniós 
elkötelezettség megkívánja a fejlesztési 
céloknak és elveknek a mezőgazdasági 
politikák kidolgozásakor történő 
figyelembevételét, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy azok 
összhangban álljanak a fenntartható 
fejlesztési célokkal és a Párizsi 
Megállapodással.

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 

(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, például a 
mezőgazdasági földterületek fokozódó 
koncentrációjára, 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 
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célkitűzésekhez. támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez, beleértve a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendet és a Párizsi 
Megállapodást. Ez csak akkor lehetséges, 
ha a célok ambiciózusak, és működik egy 
olyan felügyeleti rendszer, amely 
biztosítja, hogy a KAP európai és 
világszinten hozzájáruljon a 
környezetvédelemhez, a biológiai 
sokféleséghez, az állatjóléthez és a 
társadalmi igazságossághoz.

Módosítás 5

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 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 a fenntartható fejlesztési 
célokhoz igazodó innovációk 
megvalósítását a mezőgazdasági ágazatban 
és a vidéki térségekben. Ennek 
vonatkozásában a 2. cél (az éhezés 
megszüntetése) mellett különösen fontos 
célok az 5. (a nemek közötti egyenlőség), a 
12. (fenntartható termelés és fogyasztás), 
a 13. (éghajlatvédelmi fellépések) és a 
15. cél (szárazföldi élet). A kutatási és 
innovációs eredményeket az uniós 
fejlesztési együttműködés keretében adott 
esetben meg kell osztani a fejlődő 
országokkal, előmozdítva ezáltal a 
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fenntartható fejlődést.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek kapcsolódniuk kell a 
fenntartható fejlődés különféle 
dimenzióihoz, ugyanakkor konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk a KAP 
általános célkitűzéseit, és figyelembe kell 
venniük a vonatkozó uniós jogszabályokat, 
különös tekintettel az éghajlat-politikai, az 
energiaügyi és a környezetvédelmi 
rendelkezésekre.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Unió fontos exportőri és 
importőri szerepének tekintetében, a KAP 
szerepet játszik mind a belföldi, mind a 
nemzetközi agrárpiacon, ezáltal hatással 
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van a mezőgazdasági kistermelők 
megélhetésére és a vidéki közösségek és 
ökoszisztémák fenntartására.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című közleménynek 
megfelelően a KAP-nak figyelembe kell 
vennie az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 3. és 21. cikkét és az EUMSZ 
208. cikkét. A fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia biztosítása 
magában foglalja a „ne okozz kárt” elv 
tiszteletben tartását a negatív externáliák 
(például erdőirtás vagy káros dömping) 
okozásának elkerülésével, valamint a 
fejlesztéspolitikáról szóló európai 
konszenzus tiszteletében tartását, amely 
vállalja a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendben kitűzött célok teljesítését, és 
kiáll a fejlődéshez való jogról szóló 
nyilatkozatban meghatározott, fejlődéshez 
való jog mellett1a.
__________________
1a Az ENSZ Közgyűlése által az 1986. 
december 4-i 41/128. sz. határozattal 
elfogadva

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 

(12) Az intelligensebb, korszerűsített és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
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kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, 
továbbá be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy egészségesebb 
élelmiszereket termeljen, fokozatosan 
peszticidektől mentessé téve a 
mezőgazdasági termelést, visszaszorítsa a 
szegénységet, valamint szolgálhassa az 
uniós mezőgazdaság, erdészet és 
élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását, továbbá be kell 
ruháznia a technológiai fejlesztésekbe, a 
digitalizációba és az agroökológiai 
gyakorlatokba, valamint javítania kell a 
pártatlan, hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez és a mezőgazdasági termelők 
közötti cserék lehetőségeihez való 
hozzáférést, világszerte szolgálva a vidéki 
közösségek és a mezőgazdasági ágazat 
javát. A nemi dimenziót és a nők 
társadalmi szerepvállalásának növelését is 
be kell építeni a KAP-ba, és a 
tagállamoknak a stratégiai terven belül 
alprogramokat kell kidolgozniuk a női 
gazdálkodók támogatására annak 
érdekében, hogy azok pénzügyi eszközöket 
használhassanak fel, és fejleszthessék 
ismereteiket és készségeiket.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Míg a KAP teljesítési modellje 
alapján az uniós célkitűzések, a 
beavatkozástípusok és a tagállamokra 
vonatkozó uniós követelmények 
meghatározásáért az Unió felelős, az uniós 
keretszabályozást a tagállamoknak kell 
átültetniük a gyakorlatba a 
kedvezményezettekre alkalmazandó 
konkrét támogatási intézkedések útján. 
Ennek kapcsán a tagállamoknak az 
Alapjogi Chartával és az uniós jog 
általános elveivel összhangban kell 
eljárniuk, és gondoskodniuk kell róla, hogy 
az uniós támogatás kedvezményezetteknek 

(13) Míg a KAP teljesítési modellje 
alapján az uniós célkitűzések, a 
beavatkozástípusok és a tagállamokra 
vonatkozó uniós követelmények 
meghatározásáért az Unió felelős, az uniós 
keretszabályozást a tagállamoknak kell 
átültetniük a gyakorlatba a 
kedvezményezettekre alkalmazandó 
konkrét támogatási intézkedések útján. 
Ennek kapcsán a tagállamoknak az 
Alapjogi Chartával,az uniós jog általános 
elveivel, a KAP támogató eszközeinek 
kiépítésében a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia biztosítására 
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történő odaítélésére alkalmazandó jogi 
keret a KAP-stratégiai tervükön alapuljon 
és összhangban legyen az e rendelet és a(z) 
[horizontális rendelet] alapján 
meghatározott elvekkel és 
követelményekkel.

vonatkozó uniós kötelezettséggel és a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrenddel 
összhangban kell eljárniuk, és 
gondoskodniuk kell róla, hogy az uniós 
támogatás kedvezményezetteknek történő 
odaítélésére alkalmazandó jogi keret a 
KAP-stratégiai tervükön alapuljon és 
összhangban legyen az e rendelet és a(z) 
[horizontális rendelet] alapján 
meghatározott elvekkel és 
követelményekkel.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez. 
Emellett az uniós beruházási 
stratégiáknak ösztönözniük kell a felelős 
beruházásokat a fenntartható 
mezőgazdaságba, különös tekintettel a 
feldolgozásra és a hozzáadott érték 
növelésére.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

(15) A KAP európai piacra való 
irányultságának fokozásával 
összefüggésben – „Az élelmiszer-ágazat és 
a mezőgazdaság jövője” című bizottsági 
közleményben rögzítetteknek megfelelően 
– a piaci kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, szilárd keretet kell 
kialakítani a piacszabályozásra 
irányulóan és olyan megfelelő 
kockázatkezelést garantálva az 
egészségügyi és éghajlati kockázatok 
tekintetében, amely elkerüli a más 
modellek esetében világszerte 
tapasztalható buktatókat és problémákat. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az 
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 
való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság és erdészet 

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az 
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 
való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság és erdészet 
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jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért erőteljesebb törekvéseket kell 
tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban. 
A teljesíti modell alapján a környezet 
pusztulásával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelését célzó 
fellépésnek eredményorientáltnak kell 
lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért erőteljesebb törekvéseket kell 
tükröznie, és tökéletesednie kell e 
célkitűzések megvalósítása érdekében, az 
éghajlatváltozással szembeni harc szilárd 
oszlopává téve a mezőgazdasági termelést. 
A teljesíti modell alapján a környezet 
pusztulásával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelését célzó 
fellépésnek eredményorientáltnak kell 
lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni. Mivel 
az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés – és azon belül a 
harmadik országokon belüli, az ottani 
növekvő népesség számára biztosított 
munkahelyteremtés – és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
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harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Módosítás 14
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Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő.  Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel 
összefüggő elvárásokat is. A KAP-nak 
továbbra is támogatnia kell az egyedi, 
értékes tulajdonságokkal rendelkező 
termelést, ezzel egyidejűleg pedig segítenie 
kell a mezőgazdasági termelőknek abban, 
hogy proaktívan hozzáigazítsák 
termelésüket a piac jelzéseihez és a 
fogyasztók elvárásaihoz.

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az Unió számára az 
élelmezésbiztonságot, ami alatt a megfelelő 
mennyiségű, biztonságos és tápláló 
élelmiszerekhez való folyamatos 
hozzáférés értendő, továbbá fokoznia kell 
az uniós fehérjenövény-termesztést. 
Ezenkívül elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjólét javításával 
összefüggő elvárásokat is. A KAP-nak 
továbbra is támogatnia kell az egyedi, 
értékes tulajdonságokkal rendelkező 
termelést, ezzel egyidejűleg pedig segítenie 
kell a mezőgazdasági termelőknek abban, 
hogy proaktívan hozzáigazítsák 
termelésüket a piac jelzéseihez és a 
fogyasztók elvárásaihoz, többek között a 
földhöz való, észszerű áron történő 
hozzáférés révén, valamint ösztönözve a 
fiatal mezőgazdasági termelőket 
vállalkozás indítására, és előmozdítva a 
rövid ellátási láncokat és a helyi 
beszerzést. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a mezőgazdasági termelők 
pénzügyi támogatásban részesüljenek a 
termelés átalakítása tekintetében 
szükséges új készségek elsajátításához, 
hogy ezáltal megfeleljenek a változó 
fogyasztói igényeknek, világszerte védve 
ezáltal a vidéki térségek megélhetését. A 
KAP uniós belső politika jellegének 
sérelme nélkül mérlegelni kell a KAP 
világgazdaságba történő tényleges 
integrálását, egyaránt szem előtt tartva az 
abból adódóan az Unió és globális 
partnerei számára felmerülő lehetőségeket 
és felelősséget. A fejlődő országokat 
illetően a fejlesztési szempontú 
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szakpolitikai koherenciát kell 
irányadónak tekinteni az Unió és 
tagállamai számára.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Újólag megerősítve a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és a Párizsi 
Megállapodás fenntartható fejlesztési 
célja melletti elkötelezettségüket, az 
Uniónak és tagállamainak a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrenddel és a Párizsi 
Megállapodással összhangban át kell 
térnie egy új európai élelmiszeripari és 
mezőgazdasági rendszerre a fejlesztési 
célú mezőgazdasági ismeretekről, 
tudományról és technológiáról szóló 
nemzetközi felmérés és az élelemhez való 
jog kérdésével megbízott különleges 
ENSZ-előadó következtetéseit alapul véve. 
Ennek tartalmaznia kell a diverzifikált és 
fenntartható mezőgazdaság és az ellenálló 
mezőgazdaság gyakorlatainak 
előmozdítását, amelyek segítenek 
megvédeni és javítani a természetes 
erőforrásokat, megerősíteni az 
ökoszisztémát és ezek kapacitását az 
éghajlatváltozás enyhítése érdekében és a 
hozzá történő alkalmazkodásban. Ezért az 
e rendelet értelmében meghozott 
rendelkezések nem sérthetik a fejlődő 
országok, különösen a legkevésbé fejlett 
országok élelmiszer-termelési és 
feldolgozási kapacitását és a hosszú távú 
élelmezésbiztonságot.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Az Uniónak segítenie kell a 
globális élelmezésbiztonság biztosítását a 
fejlődő országok élelmiszerimport-
függőségének minimálisra csökkentése 
révén, megerősítve például a 
mezőgazdasági termékek árának 
volatilitásához vagy a természeti 
katasztrófákhoz kapcsolódó külső 
sokkoknak való ellenállási képességüket. 
E célból az új KAP-nak hozzá kell 
járulnia a fejlődő országok 
mezőgazdasági kistermelői és 
mezőgazdasági kisvállalkozásai 
potenciáljának kiaknázásához, hogy 
növeljék és diverzifikálják 
élelmiszertermelésüket, hogy 
értékesíthessenek a belföldi és regionális 
piacokon.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljainak – különösen az 1. cél (a 
szegénység felszámolása) és a 2. cél (az 
élelmezés biztosítása) – megvalósítása 
érdekében, továbbá biztosítandó az 
EUMSZ 208. cikke szerinti fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherenciát és a 
fejlesztési politikáról szóló európai 
konszenzus előírásait, a KAP-nak 
támogatnia kell a fejlődő országokban 
működő fenntartható családi 
gazdaságokat, biztosítva ezáltal a helyi 
élelmezésbiztonságot, és ellene hatva a 
vidéki lakosság elvándorlásának. Ezért az 
Unióból származó mezőgazdasági 
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termékek nem exportálhatók a termelési 
költségeknél alacsonyabb árakon.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. Az említett követelmények és 
előírások kidolgozása, végrehajtása és 
értékelése során figyelembe kell venni a 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherenciát. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 
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ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
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közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak. A 
tanácsadókat arra is ki kell képezni, hogy 
jobban meg tudják értetni a KAP globális 
dimenzióját.

Indokolás

Egyrészt nem minden mezőgazdasági termelő érintett közvetlenül a nemzetközi 
kereskedelemben, másrészt nem feltétlenül vannak tisztában a nemzetközi kereskedelem 
összefüggéseivel, illetve a globális környezeti és éghajlati hatásokkal. A mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásoknak lehetőséget kell kínálniuk a tudatosság növelésére, valamint a 
magánszektornak a kihívások nemzetközi szintű leküzdését célzó közös uniós erőfeszítésekbe 
való további bevonására.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A KAP-nak biztosítania kell, hogy 
a tagállamok a helyi szükségleteknek és a 
mezőgazdasági termelők tényleges 
körülményeinek figyelembevételével 
javítsák környezeti teljesítményüket. A 
tagállamoknak a KAP-stratégiai tervükben 
szereplő közvetlen kifizetések keretében 
önkéntes ökorendszereket kell létrehozniuk 

(31) A KAP-nak biztosítania kell, hogy 
a tagállamok a helyi szükségleteknek és a 
mezőgazdasági termelők tényleges 
körülményeinek figyelembevételével 
javítsák környezeti teljesítményüket. A 
tagállamoknak a KAP-stratégiai tervükben 
szereplő közvetlen kifizetések keretében 
önkéntes ökorendszereket kell létrehozniuk 
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a mezőgazdasági termelők számára; e 
rendszereket teljes mértékben össze kell 
hangolni az egyéb releváns 
beavatkozásokkal. A tagállamoknak az 
ökorendszereket olyan támogatások 
formájában kell meghatározniuk, amelyek 
a közjavaknak a környezet és az éghajlat 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok alkalmazásával történő 
előállítására való ösztönzés és az ilyen 
javak előállításának ellentételezése 
céljából, illetve az említett gyakorlatok 
bevezetésére ítélhetők oda. Mindkét 
esetben a KAP környezeti és éghajlati 
teljesítményének javítására kell 
törekedniük, következésképpen túl kell 
mutatniuk a feltételesség rendszerében már 
előírt követelményeken. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy ökorendszereket 
hoznak létre olyan mezőgazdasági 
gyakorlatok vonatkozásában, mint az 
állandó legelőkkel és a tájképi 
jellegzetességekkel való hatékonyabb 
gazdálkodás, valamint az ökológiai 
gazdálkodás. E rendszerek magukban 
foglalhatnak kezdő szintű programokat is, 
ami előfeltétele lehet az ambiciózusabb 
vidékfejlesztési kötelezettségvállalásoknak.

a mezőgazdasági termelők számára; e 
rendszereket teljes mértékben össze kell 
hangolni az egyéb releváns 
beavatkozásokkal. A tagállamoknak az 
ökorendszereket olyan támogatások 
formájában kell meghatározniuk, amelyek 
a közjavaknak a környezet és az éghajlat 
szempontjából előnyös mezőgazdasági 
gyakorlatok alkalmazásával történő 
előállítására való ösztönzés és az ilyen 
javak előállításának ellentételezése 
céljából, illetve az említett gyakorlatok 
bevezetésére ítélhetők oda. Mindkét 
esetben a KAP környezeti és éghajlati 
teljesítményének javítására kell 
törekedniük, következésképpen túl kell 
mutatniuk a feltételesség rendszerében már 
előírt követelményeken. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy ökorendszereket 
hoznak létre, amelyek támogatják a 
környezetvédelmi szempontból előnyös 
termelési modelleket, valamint 
előmozdítják a legkülönfélébb 
mezőgazdasági gyakorlatokat, egyebek 
mellett az állandó legelőkkel és a tájképi 
jellegzetességekkel való hatékonyabb 
gazdálkodást, valamint az ökológiai 
gazdálkodást. E rendszerek magukban 
foglalhatnak kezdő szintű programokat is, 
ami előfeltétele lehet az ambiciózusabb 
vidékfejlesztési kötelezettségvállalásoknak.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A tagállamoknak lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy a közvetlen 
kifizetésekhez rendelkezésre álló pénzügyi 
keretük egy részét termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nyújtására használják 
fel annak érdekében, hogy javítsák a 
versenyképességet, a fenntarthatóságot 
és/vagy a minőséget egyes olyan 

(32) A tagállamoknak lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy a közvetlen 
kifizetésekhez rendelkezésre álló pénzügyi 
keretük egy részét termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nyújtására használják 
fel annak érdekében, hogy javítsák a 
versenyképességet, a fenntarthatóságot 
és/vagy a minőséget egyes olyan 
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ágazatokban és termelési ágakban, amelyek 
társadalmi, gazdasági vagy 
környezetvédelmi szempontból különösen 
fontosak, és nehézségekkel küzdenek. 
Ezenkívül a tagállamoknak arra is 
lehetőséget kell kapniuk, hogy a közvetlen 
kifizetésekhez rendelkezésre álló pénzügyi 
keretük egy részét olyan, termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nyújtására fordítsák, 
amely kifejezetten a fehérjenövény-
termesztés támogatására irányul annak 
érdekében, hogy csökkenteni lehessen az e 
tekintetben mutatkozó uniós lemaradást.

ágazatokban és termelési ágakban, amelyek 
társadalmi, gazdasági vagy 
környezetvédelmi szempontból különösen 
fontosak, és nehézségekkel küzdenek. A 
termeléstől függő jövedelemtámogatásnak 
világos környezeti vagy társadalmi-
gazdasági szükségletre vagy haszonra kell 
irányulnia, vagy olyan termelési 
módszerekre kell odaítélni azt, amelyek 
túlmutatnak a kölcsönös megfeleltetési 
rendszerben meghatározott szabványokon. 
Stratégiai terveikben a tagállamoknak 
világosan be kell mutatniuk, miért 
jelentene hozzáadott értéket a termeléstől 
függő támogatás nyújtása a gazdasági, 
társadalmi vagy ökológiai célok 
szempontjából, és miért nem érhetők el az 
ilyen célok vidékfejlesztési intézkedések 
révén. A 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrenddel és a Párizsi 
Megállapodással összhangban a 
termeléstől függő jövedelemtámogatás 
nem lehet negatív hatással a fejlődő 
országokra, és nem okozhatja a belső és a 
nemzetközi piac torzulását. Ezenkívül a 
tagállamoknak arra is lehetőséget kell 
kapniuk, hogy a közvetlen kifizetésekhez 
rendelkezésre álló pénzügyi keretük egy 
részét olyan, termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nyújtására fordítsák, 
amely kifejezetten a fehérjenövény-
termesztés támogatására irányul annak 
érdekében, hogy csökkenteni lehessen az e 
tekintetben mutatkozó uniós lemaradást, 
ezáltal csökkentve az Unió 
importfüggőségét az állati takarmányok 
tekintetében, különösen az erdőirtáshoz, a 
terület-kisajátításhoz, a biodiverzitás 
sérüléséhez és a kényszerű 
lakóhelyelhagyáshoz hozzájáruló szója és 
pálmaolaj termékek vonatkozásában. 
Fehérjenövények harmadik országokból 
történő behozatala esetén az Uniónak 
tanúsítania kell e növények termesztési 
módjának fenntarthatóságát. A 
fehérjenövény-termesztés támogatása 
céljából nyújtott kifizetéseknek 
összhangban kell állniuk az uniós 
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növényifehérje-termelés fejlesztéséről 
szóló, a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek címzett európai bizottsági 
jelentésben foglalt ajánlásokkal. A 
növényi fehérje Unióba történő felelős 
behozatalát egy átfogó cselekvési terv 
bevezetésével kell előmozdítani, az Unió 
egészére kiterjedő hüvelyesstratégia 
részeként, amelynek célja a harmadik 
országokból származó szója- és 
takarmányimporttól való függőség 
csökkentése.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A mezőgazdasági ágazat 
digitalizációjának folyamatos fejlődésére 
tekintettel a tagállamok alprogramot 
dolgozhatnak ki a digitális készségek 
vidéki térségekben történő fejlesztése 
érdekében, és további intézkedéseket 
hozhatnak a nemek közötti digitális 
szakadék minimalizálására irányulóan, 
elősegítve a nők egész életen át tartó 
tanuláshoz, szakképzéshez és 
továbbképzéshez való hozzáférését a 
vidéki térségekben.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Gondoskodni kell róla, hogy a 
termeléstől függő jövedelemtámogatás 
összhangban álljon az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival. Ide tartoznak 
különösen az Európai Gazdasági Közösség 
és az Amerikai Egyesült Államok között a 
GATT keretében létrejött, az olajos 

(33) Gondoskodni kell róla, hogy a 
termeléstől függő jövedelemtámogatás 
összhangban álljon az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásaival és a külső 
fellépéseire vonatkozó általános 
rendelkezésekkel. Ide tartoznak különösen 
az Európai Gazdasági Közösség és az 
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magvakról szóló egyetértési 
megállapodás17 követelményei az olajos 
magvakra vonatkozó külön uniós 
bázisterületnek az EU összetételének 
megváltozása miatti módosításai nyomán 
alkalmazandó változatukban. Ezért a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 
vonatkozó részletes szabályok 
megállapítása céljából.

Amerikai Egyesült Államok között a 
GATT keretében létrejött, az olajos 
magvakról szóló egyetértési 
megállapodás17 követelményei az olajos 
magvakra vonatkozó külön uniós 
bázisterületnek az EU összetételének 
megváltozása miatti módosításai nyomán 
alkalmazandó változatukban. Ezért a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 
vonatkozó részletes szabályok 
megállapítása céljából.

_________________ _________________
17 Az Európai Gazdasági Közösség és az 
Amerikai Egyesült Államok között a 
GATT keretében létrejött egyetértési 
megállapodás az olajos magvakról 
(HL L 147., 1993.6.18.).

17 Az Európai Gazdasági Közösség és az 
Amerikai Egyesült Államok között a 
GATT keretében létrejött egyetértési 
megállapodás az olajos magvakról 
(HL L 147., 1993.6.18.).

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a beavatkozások megfeleljenek a 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherenciára vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásnak, rendelkezni kell 
a folyamatos és átfogó nyomon követésről. 
A KAP külső hatásainak értékelését 
szisztematikusan, a fenntartható 
fejlesztési célok segítségével kell elvégezni. 
Ennek alapján a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben szabályozza a nyomon 
követésre nézve irányadó megfelelő 
intézkedéseket. Ezzel összefüggésben a 
Bizottságnak ki kell terjesztenie az uniós 
piaci megfigyelőközpontok megbízatását a 
KAP globális dimenziójának nyomon 
követésére, különös tekintettel a 
legkevésbé fejlett országokba irányuló 
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exportra, illetve azokból származó 
importra. Külön figyelmet kell fordítani a 
partnerországok érzékenynek tekintett 
termékeire és az olyan ágazatokból 
származó termékekre, amelyek KAP 
termeléstől függő 
jövedelemtámogatásában részesülnek, és 
amelyekre KAP válságkezelő 
intézkedéseket alkalmaznak. Amennyiben 
a riasztási rendszer a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia kötelezettségének 
megsértését jelzi, párbeszédet kell 
kezdeményezni a fejlődő országbeli 
partnerekkel annak érdekében, hogy 
megfelelő intézkedéseket lehessen 
javasolni az aggodalomra okot adó 
problémák kezelésére.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (34a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a gyapotágazat termeléstől függő 
jövedelemtámogatása megfeleljen a 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherenciával kapcsolatos nemzetközi 
uniós kötelezettségvállalásnak, a 
tagállamoknak nyomon kell követniük az 
ilyen támogatás termelésre és 
kereskedelemre vonatkozó 
következményeit, és jelentést kell tenniük 
róla a Bizottságnak annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék a Bizottság számára 
a partner fejlődő országokban a gyapot 
termeléstől függő jövedelemtámogatása 
által a gyapottermelésre gyakorolt hatás 
nyomon követését, különösen az 
élelmezésbiztonság terén.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) A hüvelyes növényekre vonatkozó 
rendszert három célkitűzéssel kell 
bevezetni. Először a 15. fenntartható 
fejlesztési céllal, az erdőirtás nullára 
csökkentésével kapcsolatos uniós és a 
meglévő magánvállalati 
kötelezettségvállalással összhangban 
csökkenteni kell a szóját, különösen az 
importált, erdőirtással megtisztított vagy 
átalakított földekről származó szóját 
tartalmazó koncentrált 
takarmánykeverék-függőséget. Másodszor 
a vízügyi irányelvvel összhangban le kell 
zárni a tápanyag-körforgalmat a helyi és 
regionális vízgyűjtőkre kell korlátozni azt. 
Harmadszor elő kell segíteni az 
élelmiszereket, az állattakarmányt és a 
helyileg alkalmazható igénytelen 
vetőmagfajtákat kínáló helyi és regionális 
piacokat. A hüvelyes növények 
monokultúrás vagy folytonos 
növénytermesztését nem támogatják ezek 
a kifizetések.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A KAP célkitűzéseinek 
megvalósítására termelő és nem termelő, 
mezőgazdasági üzemeken belüli és kívüli 
beruházásokhoz nyújtott támogatások 
révén egyaránt törekedni kell. Ezek a 
beruházások irányulhatnak egyebek mellett 
a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás 
fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásához – többek között a 

(41) A KAP célkitűzéseinek 
megvalósítására termelő és nem termelő, 
mezőgazdasági üzemeken belüli és kívüli 
beruházásokhoz nyújtott támogatások 
révén egyaránt törekedni kell. Ezek a 
beruházások irányulhatnak egyebek mellett 
a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás 
fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásához – többek között a 
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mezőgazdasági földterületekhez való 
hozzáféréshez, a birtokrendezéshez és a 
termőföld minőségének javításához, az 
agrárerdészeti gyakorlatokhoz, valamint az 
energia- és vízellátáshoz és az energia- és 
víztakarékossághoz – kapcsolódó 
infrastruktúrákra. A KAP-stratégiai tervek 
és az uniós célkitűzések közötti nagyobb 
összhang és a tagállamok közötti egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében e rendelet 
megállapítja a beruházási témák negatív 
listáját.

mezőgazdasági földterületekhez való 
hozzáféréshez, a birtokrendezéshez és a 
termőföld minőségének javításához, az 
agrárerdészeti gyakorlatokhoz, valamint az 
energia- és vízellátáshoz és az energia- és 
víztakarékossághoz – kapcsolódó 
infrastruktúrákra. A KAP-stratégiai tervek 
és az uniós célkitűzések közötti nagyobb 
összhang és a tagállamok közötti egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében e rendelet 
megállapítja a beruházási témák negatív 
listáját. Az uniós jelentésekre, stratégiákra 
és mechanizmusokra – például a külső 
beruházási tervre, a fenntartható 
beruházásokra és munkahelyekre 
irányuló Afrika–Európa szövetségre, 
valamint az Afrika vidéki területeivel 
foglalkozó munkacsoport közelgő 
jelentésére – tekintettel a mezőgazdasági 
termelőket is ösztönözni kell a fejlődő 
országokon belüli felelős beruházásra. 

Indokolás

Az Unió és tagállamai azáltal, hogy iránymutatással és garanciákkal szolgálnak, segítve a 
potenciális kockázatok fedezését, tényleges ösztönzőket kínálhatnak a mezőgazdasági 
termelők számára a fejlődő országokon belüli felelős beruházáshoz. A mezőgazdasági 
termelők számára lehetővé kell tenni, hogy ilyen beruházásokkal ellensúlyozzák a KAP-
támogatás potenciális negatív aspektusait.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című bizottsági 
közlemény az ismeretek cseréjét és az 
innováció hangsúlyosabbá tételét az új 
KAP átfogó célkitűzéseként említi. A 
KAP-nak továbbra is támogatnia kell az 
interaktív innovációs modellt, amely erősíti 
a szereplők közötti együttműködést annak 
érdekében, hogy a kiegészítő 
ismerettípusokat a gyakorlati megoldások 

(46) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című bizottsági 
közlemény az ismeretek cseréjét és az 
innováció hangsúlyosabbá tételét az új 
KAP átfogó célkitűzéseként említi. A 
KAP-nak továbbra is támogatnia kell az 
interaktív innovációs modellt, amely erősíti 
a szereplők közötti együttműködést annak 
érdekében, hogy a kiegészítő 
ismerettípusokat a gyakorlati megoldások 
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elterjesztése érdekében a lehető 
legnagyobb mértékben ki lehessen aknázni. 
A mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásokat az AKIS keretein belül 
meg kell erősíteni. A KAP-stratégiai 
tervnek tájékoztatást kell nyújtania a 
mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások, 
a kutatás és a vidéki hálózatok közötti 
kölcsönhatásokról. Minden tagállam vagy 
– adott esetben – régió több különböző, az 
ismeretek cseréjére és innovációra irányuló 
fellépést finanszírozhat az ebben a 
rendeletben kidolgozott 
beavatkozástípusok igénybevételével.

elterjesztése érdekében a lehető 
legnagyobb mértékben ki lehessen aknázni. 
A mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásokat az AKIS keretein belül 
meg kell erősíteni. A KAP-stratégiai 
tervnek tájékoztatást kell nyújtania a 
mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások, 
a kutatás és a vidéki hálózatok közötti 
kölcsönhatásokról. A fejlesztési 
együttműködés területén biztosítani kell a 
szakértőkkel történő eszmecserék 
lehetőségét, elősegítve a tudástranszfert és 
a bevált gyakorlatok fejlődő országoknak 
történő átadását. Minden tagállam vagy – 
adott esetben – régió több különböző, az 
ismeretek cseréjére és innovációra irányuló 
fellépést finanszírozhat az ebben a 
rendeletben kidolgozott 
beavatkozástípusok igénybevételével.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Annak érdekében, hogy megfelelő 
finanszírozást lehessen biztosítani bizonyos 
prioritások tekintetében, szabályokat kell 
megállapítani a szóban forgó 
prioritásokhoz rendelt minimális pénzügyi 
előirányzatok vonatkozásában az EMVA 
keretében nyújtott támogatásokkal 
összefüggésben. Ahhoz, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők számára, 
maximális előirányzatot is célszerű 
megállapítani a közvetlen kifizetések 
keretében nyújtott, termeléstől függő 
támogatások tekintetében. Ezenkívül a 
tagállamoknak arra is lehetőséget kell 
kapniuk, hogy a közvetlen kifizetések 
teljesítéséhez rendelkezésre álló pénzügyi 
keretük egy részét olyan, termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nyújtására fordítsák, 
amely kifejezetten a versenyképességnek, a 

(51) Annak érdekében, hogy megfelelő 
finanszírozást lehessen biztosítani bizonyos 
prioritások tekintetében, szabályokat kell 
megállapítani a szóban forgó 
prioritásokhoz rendelt minimális pénzügyi 
előirányzatok vonatkozásában az EMVA 
keretében nyújtott támogatásokkal 
összefüggésben. Ahhoz, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani az uniós és 
nem uniós mezőgazdasági termelők 
számára, maximális előirányzatot is 
célszerű megállapítani a közvetlen 
kifizetések keretében nyújtott, termeléstől 
függő támogatások tekintetében. Ezenkívül 
a tagállamoknak arra is lehetőséget kell 
kapniuk, hogy a közvetlen kifizetések 
teljesítéséhez rendelkezésre álló pénzügyi 
keretük egy részét olyan, termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nyújtására fordítsák, 
amely kifejezetten a versenyképességnek, a 
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fenntarthatóságnak és/vagy a 
fehérjenövény-termesztés minőségének a 
javítására szolgál.

fenntarthatóságnak és/vagy a 
fehérjenövény-termesztés minőségének a 
javítására szolgál a harmadik országokból 
történő behozatal csökkentése érdekében.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A KAP-stratégiai tervek 
egyértelműen stratégiai jellegének 
biztosítása, valamint az egyéb uniós 
szakpolitikákkal és különösen az uniós 
jogszabályokból vagy nemzetközi 
megállapodásokból eredő, egyebek mellett 
az éghajlatváltozáshoz, az erdőkhöz, a 
biológiai sokféleséghez és a vízhez 
kapcsolódó, rögzített hosszú távú nemzeti 
célokkal való összekapcsolás előmozdítása 
érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, 
hogy tagállamonként egyetlen ilyen 
stratégiai terv kerüljön kidolgozásra.

(55) A KAP-stratégiai tervek 
egyértelműen stratégiai jellegének 
biztosítása, valamint az egyéb uniós 
szakpolitikákkal és különösen az uniós 
jogszabályokból vagy nemzetközi 
megállapodásokból eredő, egyebek mellett 
az éghajlatváltozáshoz, az erdőkhöz, a 
biológiai sokféleséghez, a vízhez és a 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherenciához kapcsolódó, rögzített 
hosszú távú nemzeti célokkal való 
összekapcsolás előmozdítása érdekében 
helyénvaló úgy rendelkezni, hogy 
tagállamonként egyetlen ilyen stratégiai 
terv kerüljön kidolgozásra.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Annak érdekében, hogy a célok 
tagállamok általi meghatározása és a 
beavatkozások megtervezése megfelelő 
legyen és maximalizálja a KAP 
célkitűzéseihez való hozzájárulást, a KAP-
stratégiai tervek stratégiáját a helyi 
körülmények előzetes elemzésére és a 
szükségleteknek a KAP célkitűzéseivel 
összefüggésben történő felmérésére kell 
alapozni.

(57) Annak érdekében, hogy a célok 
tagállamok általi meghatározása és a 
beavatkozások megtervezése megfelelő 
legyen és maximalizálja a KAP 
célkitűzéseihez való hozzájárulást, a KAP-
stratégiai tervek stratégiáját a helyi 
körülmények előzetes elemzésére és a 
szükségleteknek a KAP célkitűzéseivel 
összefüggésben történő felmérésére kell 
alapozni. Ennek keretében a 
tagállamoknak azt is le kell írniuk, miként 
kezelik az olyan, globális 
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következményekkel járó problémákat, 
mint a vidéki területek elnéptelenedése és 
a földterületek koncentrációja, az 
elsivatagosodás, a vízminőség romlása, 
illetve a biológiai sokféleség csökkenése.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A KAP-stratégiai terveknek – 
tekintve, hogy közvetlen kifizetések 
formájában megvalósuló beavatkozások, 
ágazati beavatkozások és vidékfejlesztésre 
irányuló beavatkozások típusait egyaránt 
magukban kell foglalniuk – fokozniuk kell 
a KAP különféle eszközei közötti 
összhangot. Ezenkívül biztosítaniuk és 
igazolniuk kell, hogy a tagállamok által 
kiválasztott beavatkozások összhangban 
vannak az uniós prioritásokkal és 
célkitűzésekkel, és megfelelnek azoknak. 
Ezért helyénvaló előírni, hogy a tervek 
tartalmazzanak egy, a KAP konkrét 
célkitűzései köré szerveződő, 
eredményorientált beavatkozási stratégiát, 
beleértve az említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó, számszerűsített célokat is. Az 
éves alapon történő nyomon követés 
lehetővé tétele érdekében helyénvaló 
előírni, hogy e céloknak 
eredménymutatókon kell alapulniuk.

(58) A KAP-stratégiai terveknek – 
tekintve, hogy közvetlen kifizetések 
formájában megvalósuló beavatkozások, 
ágazati beavatkozások és vidékfejlesztésre 
irányuló beavatkozások típusait egyaránt 
magukban kell foglalniuk – fokozniuk kell 
a KAP különféle eszközei és külső 
dimenziói közötti összhangot. Ezenkívül 
biztosítaniuk és igazolniuk kell, hogy a 
tagállamok által kiválasztott beavatkozások 
összhangban vannak az uniós 
prioritásokkal és célkitűzésekkel, és 
megfelelnek azoknak. Ezért helyénvaló 
előírni, hogy a tervek tartalmazzanak egy, 
a KAP konkrét célkitűzései köré 
szerveződő, eredményorientált 
beavatkozási stratégiát, beleértve az 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó, 
számszerűsített célokat is. Az éves alapon 
történő nyomon követés lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előírni, hogy e 
céloknak eredménymutatókon kell 
alapulniuk.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A stratégiának ki kell emelnie 
továbbá a KAP eszközeinek egymást és az 
egyéb uniós szakpolitikákat kiegészítő 

(59) A stratégiának ki kell emelnie 
továbbá a KAP eszközeinek egymást és az 
egyéb uniós szakpolitikákat kiegészítő 
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jellegét. A KAP-stratégiai terveknek adott 
esetben figyelembe kell venniük különösen 
a környezetvédelmi és az éghajlat-politikai 
jogszabályokat, és az e jogszabályok 
nyomán született nemzeti terveket a 
jelenlegi helyzet elemzésének (GYELV 
elemzés) keretében ismertetni kell. 
Célszerű felsorolni azokat a jogalkotási 
eszközöket, amelyekre a KAP-stratégiai 
tervben kifejezetten hivatkozni kell.

jellegét. A KAP-stratégiai terveknek adott 
esetben figyelembe kell venniük különösen 
a környezetvédelmi és az éghajlat-politikai 
jogszabályokat, az Uniónak a fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherenciára 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, és az e 
jogszabályok nyomán született nemzeti 
terveket a jelenlegi helyzet elemzésének 
(GYELV elemzés) keretében ismertetni 
kell. Célszerű felsorolni azokat a 
jogalkotási eszközöket, amelyekre a KAP-
stratégiai tervben kifejezetten hivatkozni 
kell.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A megosztott irányítás elvével 
összhangban a Bizottságot a tagállamok 
képviselőiből álló bizottságok segítik a 
KAP végrehajtásában. A rendszer és a 
tagállamok helyzetének egyszerűsítése 
érdekében e rendelet végrehajtásához csak 
egy monitoringbizottság létrehozására 
kerül sor a 2014–2020-as programozási 
időszakban felállított Vidékfejlesztési 
Bizottság és az ugyanabban az időszakban 
létrehozott, közvetlen kifizetésekkel 
foglalkozó bizottság összevonásával. Az 
irányító hatóság és a monitoringbizottság 
közös feladata, hogy támogassák a 
tagállamokat a KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában. A Bizottság munkáját 
segítenie kell a közös agrárpolitikával 
foglalkozó bizottságnak is az ebben a 
rendeletben megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően.

(70) A megosztott irányítás elvével 
összhangban a Bizottságot a tagállamok 
képviselőiből álló bizottságok segítik a 
KAP végrehajtásában. A rendszer és a 
tagállamok helyzetének egyszerűsítése 
érdekében e rendelet végrehajtásához csak 
egy monitoringbizottság létrehozására 
kerül sor a 2014–2020-as programozási 
időszakban felállított Vidékfejlesztési 
Bizottság és az ugyanabban az időszakban 
létrehozott, közvetlen kifizetésekkel 
foglalkozó bizottság összevonásával. Az 
irányító hatóság és a monitoringbizottság 
közös feladata, hogy támogassák a 
tagállamokat a KAP-stratégiai terv 
végrehajtásában. A Bizottság munkáját 
segítenie kell a közös agrárpolitikával 
foglalkozó bizottságnak is, és jelentést kell 
tennie az Európai Parlament Fejlesztési 
Bizottságának az ebben a rendeletben 
megállapított rendelkezéseknek 
megfelelően.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
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72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Azzal összefüggésben, hogy a 
tagállamok nagyobb mértékű rugalmasság 
és szubszidiaritás alkalmazásával 
tervezhetik meg beavatkozásaikat, a 
hálózatok kulcsfontosságú szerepet 
játszanak a szakpolitika végrehajtásának 
előmozdításában és irányításában, továbbá 
annak biztosításában, hogy erre elegendő 
figyelem és kapacitás jusson a 
tagállamokban. A hálózatépítési 
tevékenységek uniós, nemzeti és regionális 
szintű koordinációjának javítását egységes 
hálózat létrehozásával kell biztosítani. A 
jelenlegi Európai Vidékfejlesztési Hálózat, 
a mezőgazdaság termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai innovációs 
partnerség hálózatai és a nemzeti 
vidékfejlesztési hálózatok helyébe az 
európai és nemzeti szinten egyaránt 
kialakítandó KAP-hálózat lép olyan 
platformként, amely több lehetőséget kínál 
az ismeretek cseréjére annak érdekében, 
hogy európai szinten megragadhatók 
legyenek a szakpolitika és különösen a 
Horizont Európa program eredményei és 
hozzáadott értéke. Az ismeret- és 
innovációcsere javításának ugyanezen 
összefüggésében a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség jön 
létre az interaktív innovációs modellnek az 
e rendeletben körvonalazott módszertan 
szerint történő végrehajtása céljából.

(72) Azzal összefüggésben, hogy a 
tagállamok nagyobb mértékű rugalmasság 
és szubszidiaritás alkalmazásával 
tervezhetik meg beavatkozásaikat, a 
hálózatok kulcsfontosságú szerepet 
játszanak a szakpolitika végrehajtásának 
előmozdításában és irányításában, továbbá 
annak biztosításában, hogy erre elegendő 
figyelem és kapacitás jusson a 
tagállamokban. A hálózatépítési 
tevékenységek uniós, nemzeti és regionális 
szintű koordinációjának javítását egységes 
hálózat létrehozásával kell biztosítani. A 
jelenlegi Európai Vidékfejlesztési Hálózat, 
a mezőgazdaság termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai innovációs 
partnerség hálózatai és a nemzeti 
vidékfejlesztési hálózatok helyébe az 
európai és nemzeti szinten egyaránt 
kialakítandó KAP-hálózat lép olyan 
platformként, amely több lehetőséget kínál 
az ismeretek cseréjére annak érdekében, 
hogy európai szinten megragadhatók 
legyenek a szakpolitika és különösen a 
Horizont Európa program eredményei és 
hozzáadott értéke. Az ismeret- és 
innovációcsere javításának ugyanezen 
összefüggésében a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség jön 
létre az interaktív innovációs modellnek az 
e rendeletben körvonalazott módszertan 
szerint történő végrehajtása céljából. A 
fejlesztési együttműködés területén 
biztosítani kell a szakértőkkel történő 
eszmecserék lehetőségét, növelve a 
tudatosságot, valamint elősegítve a 
tudástranszfert és a bevált gyakorlatok 
átadását.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) A teljesítési modellből fakadó 
eredményorientáltsághoz szilárd 
teljesítménykeretre van szükség, különösen 
mivel a KAP-stratégiai tervnek egyéb 
megosztott irányítású szakpolitikák 
általános célkitűzéseihez is hozzá kell 
járulnia. A teljesítményalapú szakpolitika 
megvalósításának részeként éves és 
többéves értékeléseket kell végrehajtani a 
teljesítmény-, monitoring- és értékelési 
keretben meghatározott, kiválasztott 
kimeneti, eredmény- és hatásmutatók 
alapján. E célból – korlátozott számban – 
célirányos mutatókat kell kiválasztani, oly 
módon, hogy a lehető legpontosabb képet 
lehessen alkotni arról, hogy a támogatott 
beavatkozás hozzájárul-e a kitűzött célok 
eléréséhez. Az éghajlattal és a környezettel 
kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó 
eredmény- és kimeneti mutatók uniós 
jogszabályokra visszavezethető nemzeti 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
tervezési eszközökben meghatározott 
beavatkozásokat foglalhatnak magukban.

(74) A teljesítési modellből fakadó 
eredményorientáltsághoz szilárd 
teljesítménykeretre van szükség, különösen 
mivel a KAP-stratégiai tervnek egyéb 
megosztott irányítású szakpolitikák 
általános célkitűzéseihez is hozzá kell 
járulnia. A teljesítményalapú szakpolitika 
megvalósításának részeként éves és 
többéves értékeléseket kell végrehajtani a 
teljesítmény-, monitoring- és értékelési 
keretben meghatározott, kiválasztott 
kimeneti, eredmény- és hatásmutatók 
alapján. E célból – korlátozott számban – 
célirányos mutatókat kell kiválasztani, oly 
módon, hogy a lehető legpontosabb képet 
lehessen alkotni arról, hogy a támogatott 
beavatkozás hozzájárul-e a kitűzött célok 
eléréséhez. Az éghajlattal és a környezettel 
kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó 
eredmény- és kimeneti mutatók uniós 
jogszabályokra visszavezethető nemzeti 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
tervezési eszközökben meghatározott 
beavatkozásokat foglalhatnak magukban. 
Annak értékelésekor, hogy 
megvalósulnak-e a KAP célkitűzései, a 
KAP-nak az uniós fejlesztési 
célkitűzésekre és a fejlődő országokra 
gyakorolt hatásával kapcsolatos 
mutatókat is alapul kell venni.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) A teljesítmény-, monitoring- és 
értékelési kerethez kapcsolódó feladatok 
részeként a tagállamoknak nyomon kell 
követniük az elért haladást, és arról évente 
jelentést kell tenniük a Bizottságnak. A 
tagállamok által szolgáltatott információkra 
támaszkodva a Bizottságnak jelentést kell 

(75) A teljesítmény-, monitoring- és 
értékelési kerethez kapcsolódó feladatok 
részeként a tagállamoknak nyomon kell 
követniük az elért haladást, és arról évente 
jelentést kell tenniük a Bizottságnak. A 
tagállamok által szolgáltatott információkra 
támaszkodva a Bizottságnak jelentést kell 
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tennie a konkrét célkitűzések teljesítése 
terén elért előrehaladásról a teljes 
programozási időszakra vonatkozóan, és e 
célra bázismutatókat kell használnia.

tennie a konkrét célkitűzések teljesítése 
terén elért előrehaladásról a teljes 
programozási időszakra vonatkozóan, és e 
célra bázismutatókat kell használnia. A 
Bizottság tagállami adatok 
felhasználásával évente közzéteszi az 
Unión belüli agrár-élelmiszeripari 
termelés és fogyasztás ökológiai 
lábnyomát.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
75 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75a) A KAP nyomonkövetési 
rendszerének ki kell egészülnie egy Unión 
belüli független rendszerrel, amely 
fogadja a KAP által érintett személyek 
vagy közösségek panaszait. A Parlament 
Fejlesztési Bizottságának és fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherenciával 
foglalkozó állandó előadójának jelentős 
szerepét el kell ismerni.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 ia) „politikák fejlesztési célú 
koherenciája”: uniós kötelezettség, hogy 
az Unió az általa végrehajtott 
szakpolitikák területén figyelembe vegye a 
fejlesztési együttműködés céljait, valamint 
uniós kötelezettségvállalás, hogy elkerülje 
az uniós fejlesztési célokat hátrányosan 
befolyásoló szakpolitikai intézkedéseket a 
hazai politikai célkitűzések elérésében;
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Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 ja)  „élelmezésbiztonság”: az emberek 
egészséges és kulturálisan megfelelő, 
környezetvédelmi szempontból megbízható 
és fenntartható módszerekkel termelt 
élelmiszerhez való hozzáférésének joga, és 
az emberek arra vonatkozó joga, hogy 
maguk válasszák meg saját élelmiszereiket 
és mezőgazdasági rendszerüket.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmezésbiztonságot garantáló 
intelligens, reziliens és diverzifikált 
mezőgazdasági ágazat előmozdítása;

a) a túltermelést megelőző, 
fenntartható, hosszú távú 
élelmezésbiztonságot és a fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherenciát 
garantáló hosszú távú, inkluzív, reziliens, 
fenntartható és diverzifikált 
mezőgazdasági termelés előmozdítása;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a környezetvédelem és az éghajlat-
politikai fellépések előmozdítása, valamint 
hozzájárulás az Unió környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek 
teljesítéséhez;

b) a környezetvédelem, a biodiverzitás 
és az éghajlat-politikai fellépések 
előmozdítása, valamint az Unió 
mezőgazdasági vonatkozású 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek való 
megfelelés;
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vidéki térségek társadalmi-
gazdasági szerkezetének megerősítése.

c) a vidéki gazdaságok és közösségek 
kiegyensúlyozott területi fejlődésének 
elérése, amely megerősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett célkitűzéseket az ágazat 
korszerűsítésére irányuló, az ismeretek 
gyarapításának és megosztásának, az 
innovációnak és a digitalizációnak a 
mezőgazdaságban és vidéki térségekben 
történő előmozdításán keresztül 
megvalósítandó átfogó célkitűzés egészíti 
ki.

Az említett célkitűzéseket úgy kell 
végrehajtani, hogy biztosítsák a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrend és a Párizsi 
Megállapodás szerinti kötelezettségek 
átfogó célkitűzéseinek elérését. 
Amennyiben segíti e célok elérését, a 
rendelet célja az ismeretek, a technikák és 
az eszközök gyarapításának és 
megosztásának a mezőgazdaságban és 
vidéki térségekben történő előmozdítása és 
az EUMSZ 11. cikkében említett 
fenntartható fejlődésre való áttérés 
biztosítása.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági üzemek 
fennmaradását biztosító jövedelemnek és 
az üzemek rezilienciájának támogatása 
Unió-szerte az élelmezésbiztonság 
fokozása céljából;

a) a mezőgazdasági üzemek 
fennmaradását biztosító jövedelemnek és 
az üzemek rezilienciájának támogatása 
Unió-szerte a hosszú távú 
élelmezésbiztonság biztosítása céljából, 
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elkerülve ugyanakkor a káros dömping 
gyakorlatait;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a piacorientáltság fokozása és a 
versenyképesség növelése, többek között 
oly módon, hogy nagyobb hangsúlyt kap a 
kutatás, a technológia és a digitalizáció;

b) a piacorientáltság fokozása a rövid 
ellátási láncok és a hozzáadott értékkel 
bíró termékek, például az ökológiai 
gazdálkodásból származó termékek 
támogatásával, továbbá a versenyképesség 
növelése, többek között oly módon, hogy 
nagyobb hangsúlyt kap a társaktól való 
tanulás, a kutatás, a technológia és a 
digitalizáció;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárulás az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez és az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz, valamint a 
fenntartható energia hasznosításának 
terjesztéséhez;

d) az éghajlatváltozás mérsékléséhez 
és az ahhoz való alkalmazkodáshoz való 
hozzájárulás a mezőgazdaság 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
jelentős csökkentésével a Párizsi 
Megállapodással és az Unió éghajlattal 
kapcsolatos céljaival összhangban;

Módosítás 48

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 

h) a foglalkoztatás, az inkluzív és 
fenntartható növekedés, a tevékenységek 
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előmozdítása a vidéki térségekben, ideértve 
a biogazdaságot és a fenntartható 
erdőgazdálkodást is;

és a bevételek diverzifikációja, a nemek 
közötti egyenlőség, a társadalmi befogadás, 
a szegénység elleni küzdelem, valamint a 
helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki 
térségekben, ideértve a fenntartható 
erdőgazdálkodást is, továbbá az alapvető 
közszolgáltatások javítása és a társadalmi 
és területi kohézió előmozdítása;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az uniós mezőgazdaság által az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos társadalmi igényekre adott 
válasz javítása, többek között a 
biztonságos, tápláló élelmiszerek 
fenntartható termelése, az élelmiszer-
pazarlás mérséklése és az állatjólét terén.

i) az uniós mezőgazdaság által az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos társadalmi igényekre adott 
válasz javítása, többek között a 
biztonságos, tápláló, jó minőségű 
élelmiszerek fenntartható termelése, az 
élelmiszer-pazarlás mérséklése, valamint a 
környezeti fenntarthatóság és az állatjólét 
javítása terén, hozzájárulva ugyanakkor a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrend 
végrehajtásához.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) Fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia: a fejlesztési együttműködés 
célkitűzéseinek szisztematikus figyelembe 
vétele, elkerülve az Unió politikáinak a 
fejlődő országokra és azok lakosságára 
gyakorolt negatív külső hatásait.
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Az Unió és a tagállamok célkitűzései

(1) A rendelet 5. és 6. cikkében 
rögzített célkitűzésekkel összhangban a 
KAP-stratégiai terveknek együttesen az 
alábbi eredményekhez kell vezetniük:
a) a mezőgazdasági termelők, a 
mezőgazdaságban dolgozók és a 
kapcsolódó munkahelyek számának nettó 
növekedése a vidéki térségekben;
b) 2027-re a mezőgazdasági 
ágazathoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás jelentős csökkenése;
c) a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása és 
visszafordítása;
d) az antimikrobiális rezisztencia 
terjedésének megállítása és 
visszafordítása;
e) a beporzó fajok, madarak és 
rovarok állománycsökkenésének 
megállítása és visszafordítása;
f) a genetikai sokféleség növelése a 
növény- és állatfajokon belül és azok 
között;
g) az élőállat-export csökkentése;
h) a mezőgazdasági ágazat miatti 
levegő- és vízszennyezés csökkentése;
i) az állandó gyepterületek 
fenntartása és növelése;
j) a peszticidek használatának 
mérséklése, összhangban a 2009/128/EK 
irányelvvel.
(2) Stratégiai terveik tervezetében a 
tagállamok megjelölik, miként 
szándékoznak hozzájárulni ezekhez a 
célkitűzésekhez, és pontos nemzeti 
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célértékeket határoznak meg.
(3) Az V. cím III. fejezetében leírt 
eljárással összhangban a Bizottság 
megbizonyosodik arról, hogy a nemzeti 
célértékek együttesen lehetővé teszik az 
(1) bekezdésben meghatározott uniós 
célkitűzések megvalósítását, valamint 
hogy a tagállamok által tervezett 
intézkedések elegendőek a nemzeti 
célértékek eléréséhez. Az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében a 
Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
tagállamok hasonló nemzeti célértékeket 
fogadjanak el.

Indokolás

Az Unió egészére kiterjedő minimumcélokat kell meghatározni, biztosítandó, hogy 
teljesüljenek e rendelet általános célkitűzései.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A fejlesztési szempontú szakpolitikai 

koherencia
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
beavatkozások megfeleljenek a fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherencia, 
illetve a fejlődéshez való jog és az 
élelemhez való jog melletti uniós 
elkötelezettségnek. 
(2) A tagállamok beavatkozásainak 
hozzá kell járulniuk a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendben foglalt célok – 
különösen a 2., a 10., a 12. és a 13. 
fenntartható fejlesztési cél eléréséhez. 
Ennek megfelelően a KAP:
i. hozzájárul a sokszínű és 
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fenntartható mezőgazdaság és az 
ellenállóképes agro-ökológiai gyakorlatok 
kifejlesztéséhez az Unióban és a 
partnerországokban egyaránt;
ii. hozzájárul a vetőmagok, a 
termesztett növények és a tenyésztett és a 
háziasított állatok, valamint a kapcsolódó 
vad fajok genetikai sokféleségének 
fenntartásához az Unióban és a 
partnerországokban egyaránt;
iii. hozzájárul a mezőgazdasági 
kistermelők, a mezőgazdasági 
kisvállalkozások, különösen a női 
mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági 
termelésben aktívan részt vevő őshonos 
népek és az állattenyésztők potenciáljának 
kiaknázáshoz az Unióban és a 
partnerországokban egyaránt;
iv. hozzájárul a helyi 
élelmiszerrendszerek és a hazai és 
regionális piacok fejlesztéséhez az 
Unióban és a partnerországokban 
egyaránt, az élelmiszerimport-függőség 
csökkentése és az élelmiszerlánc 
rövidebbé tétele érdekében;
v. véget vet a mezőgazdasági 
piacokon a globális kereskedelmet torzító 
gyakorlatoknak;
teljes mértékben integrálja az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket;
tiszteletben tartja az éghajlatváltozásról 
szóló Párizsi Megállapodást; a 
mezőgazdasági kereskedelemre vonatkozó 
szabályok nem akadályozhatják az 
erőforrások fenntartható használatát vagy 
a többoldalú éghajlati célkitűzéseket.
(3) A tagállamok és a Bizottság 
nyomon követik a KAP végrehajtását és 
biztosítják, hogy a KAP stratégiai tervei 
elkerülik a fejlődő országok helyi 
mezőgazdasági piacaira és helyi 
termelőire vonatkozó negatív hatásokat. A 
nyomon követésről szóló rendelkezéseket 
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a 119a. cikk rögzíti.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 9b. cikk
A Párizsi Megállapodásnak való 

megfelelés
(1) A KAP-stratégiai terveinek 
célkitűzéseit a Párizsi Megállapodással 
összhangban kell megvalósítani, a 
megállapodásban meghatározott globális 
célkitűzések és az Unió és a tagállamok 
nemzeti meghatározott hozzájárulásai 
elérése érdekében.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
stratégiai terveik összhangban vannak a 
XI. mellékletben említett jogalkotási 
eszközökből eredő, vagy az azokban 
foglalt hosszú távú nemzeti célokkal és a 
(2) bekezdésben megállapított 
célkitűzésekkel.
(3) A Bizottság a stratégiai tervek 
jóváhagyása előtt megbizonyosodik arról, 
hogy az e cikkben meghatározott 
célkitűzéseket tiszteletben tartják-e.

Indokolás

A tagállamok eszközöket dolgoznak ki, amelyekkel az EU alapokat olyan a normákhoz 
igazíthatják, amelyek túlmutatnak a puszta környezeti szempontokon. A termelési minták 
kezelése (amelyek a fogyasztás mintájára is hatással lehetnek) szükségesek annak biztosítása 
érdekében, hogy az Unió egésze ne intézményesíthesse a túltermelést (ahogy az eddig történt).

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatások gazdasági, környezeti és 
társadalmi dimenziókra egyaránt 
kiterjednek, és kutatás és innováció útján 
nyert, naprakész technológiai és 
tudományos információkat bocsátanak 
rendelkezésre. E szolgáltatásokat a 
mezőgazdasági tanácsadók, a kutatók, a 
mezőgazdasági termelők szervezetei és a 
mezőgazdasági ismeretek és innovációk 
rendszerét (AKIS) alkotó egyéb érdekelt 
felek egymással összefüggő 
szolgáltatásainak keretében kell egyesíteni.

(2) A mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatások gazdasági, környezeti és 
társadalmi dimenziókra egyaránt 
kiterjednek, és kutatás és innováció útján 
nyert, naprakész technológiai és 
tudományos információkat bocsátanak 
rendelkezésre. E szolgáltatásokat a 
mezőgazdasági tanácsadók, a kutatók, a 
mezőgazdasági termelők szervezetei és a 
mezőgazdasági ismeretek és innovációk 
rendszerét (AKIS) alkotó egyéb érdekelt 
felek egymással összefüggő 
szolgáltatásainak keretében kell egyesíteni. 
A fejlesztési együttműködés területén 
tevékenykedő szakértők számára lehetővé 
kell tenni, hogy folyamatosan eszmecserét 
folytassanak az AKIS szervezetével, 
elősegítve ezáltal a tudástranszfert és a 
bevált gyakorlatok fejlődő országoknak 
történő átadását.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 fa) fenntartható gazdálkodási 
módszerek, amelyek a második 
fenntartható fejlesztési céllal összhangban 
segítenek fenntartani az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
kapacitását erősítő, és a föld és a talaj 
minőségét fokozatosan javító 
ökoszisztémát.

Indokolás

A KAP-alapok gazdálkodói és kezdeményezettjei számára nyújtott képzés az éghajlattal 
kapcsolatos kérdések kezelése érdekében tett uniós kötelezettségvállalás és 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend keretében lép életbe.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
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13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tanácsadókat ki kell képezni 
arra, hogy jobban meg tudják értetni a 
KAP globális hatásait.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás;

a) a WTO kereskedelmet torzító 
támogatásokkal kapcsolatos 
követelményeinek hatálya alá tartozó 
termeléstől függő jövedelemtámogatás;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és a KAP-stratégiai 
tervükben részletesebben meghatározott 
feltételek mellett támogatást biztosíthatnak 
éghajlat- és környezetvédelmi célokat 
szolgáló önkéntes rendszerek (a 
továbbiakban: ökorendszerek) 
működtetéséhez.

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és a KAP-stratégiai 
tervükben részletesebben meghatározott 
feltételek mellett fokozatosan egyre 
nagyobb mértékű támogatást biztosítanak 
éghajlat- és környezetvédelmi célokat 
szolgáló rendszerek (a továbbiakban: 
ökorendszerek) működtetéséhez.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) KAP-stratégiai terveik 
elkészítésekor a tagállamok előnyben 
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részesítik azokat a gazdálkodási 
rendszereket, amelyek hatékony módon, 
több szempontból is kedveznek a 6. cikk 
(1) bekezdésében rögzített célkitűzések 
megvalósításának, ideértve az állandó 
legelőkkel és a tájképi jellegzetességekkel 
való hatékonyabb gazdálkodást, valamint 
az ökológiai gazdálkodást.

Indokolás

Az ökorendszerek keretében támogatandó intézkedések körét jobban meg kell határozni. A 
tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani azon gyakorlatok kiválasztásához, 
amelyek jól igazodnak az ország területéhez, ugyanakkor előnyben kell részesíteni a többféle 
gazdálkodási gyakorlatot magukban foglaló gazdálkodási rendszerek támogatását, hogy 
ezáltal maximalizálni lehessen az ökorendszerek éghajlatra és környezetre gyakorolt hatását. 
Emellett a meglévő tanúsítási rendszerek támogatásával a tagállamok biztosíthatják, hogy az 
ökorendszerek esetében egyszerűbb legyen az adminisztráció.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha egy tagállam a 106. cikkben 
előírtakkal összhangban a stratégiai 
tervében termeléstől függő önkéntes 
támogatást javasol, a Bizottság biztosítja a 
következőket:
a) a támogatás megfelel a „ne okozz 
kárt” elvnek;
b) egyértelmű környezeti vagy 
társadalmi szükséglet vagy előny áll fenn, 
amelyet empirikus, számszerűsíthető és 
függetlenül ellenőrizhető bizonyítékok 
támasztanak alá;
c) a támogatás az Unió 
élelmezésbiztonsági szükségleteinek 
kielégítésére kerül felhasználásra, és nem 
okozza a nemzeti vagy nemzetközi piacok 
torzulását;
d) a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nyújtása nem vezet 
olyan kereskedelmi eredményekhez, 
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amelyek kedvezőtlenül hatnak a fejlődő 
partnerországok agrár-élelmiszeripari 
beruházásainak, termelésének és 
feldolgozásának fejlődésére;
e) termeléstől függő önkéntes 
támogatás nem nyújtható a túltermelés 
vagy túlkínálat miatt válságban lévő 
piacok számára;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Szükség esetén a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 138. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, hogy a 
tagállamok a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nyújtása során 
intézkedésekkel egészítsék ki e rendeletet a 
fejlődő országokra nézve káros hatások 
kiküszöbölése céljából.

Módosítás 62

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, 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok, köztük az 
ökológiai gazdálkodás számára nyújtható, 
amennyiben ezek túlmutatnak a kölcsönös 
megfeleltetési rendszerben meghatározott 
szabványokon vagy gazdasági, társadalmi 
vagy környezetvédelmi okokból fontosak: 
gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
hüvelyes takarmányok, len, kender, rizs, 
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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.

diófélék, magvak, juh- és kecskehús, 
olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cikória, gyümölcs és 
zöldség, valamint rövid vágásfordulójú 
sarjerdő.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
58 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58a. cikk
A hüvelyesnövény-ágazat

A hüvelyesnövény-ágazat célkitűzései
A tagállamok a hüvelyesnövény-ágazat 
tekintetében az alábbi célkitűzések 
megvalósítására törekednek:
a) Az I. mellékletben meghatározott 
célok szerint a rendszer Unió-szerte 
fokozza a fenntartható hüvelyesnövény-
termesztést és -fogyasztást az önellátás 
javítása érdekében.
b) Az uniós pénzügyi támogatással 
támogatott szántóföldi hüvelyes növények 
legalább háromévente vetésforgó, vagy 
ideiglenes szántóföldi gyepterületeken 
lévő fajkeverék részét képezik. E 
vetésforgó megfelel a 28. cikk éghajlat- és 
környezetvédelmi célokat szolgáló 
rendszereinek (ökorendszerek), amelyek 
keretében a négyévenkénti vagy hosszabb 
időtartamú vetésforgók támogathatók. A 
rendszer támogathatja az alávetést vagy a 
köztes termesztést is, amelyeket más 
intézkedések nem támogatnak.
c) A különösen változatos fajtájú 
legelő vagy rét takarmányozási célból 
történő legeltetése vagy kaszálása is 
támogatható a hüvelyes növényfajokat 
tartalmazó állandó legelő területén, 
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amennyiben az nem kerül ismételten 
felszántásra vagy beültetésre.
d) Az e cikkben említett intézkedések 
összhangban vannak az Unió éghajlati és 
környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásaival és 
jogszabályaival, nem okozhatják a 
földhasználat közvetett vagy közvetlen 
megváltozását, és ténylegesen pozitív 
hatást gyakorolnak az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra a globális 
bioszféramenedzsment-modell 
(GLOBIOM) szerint.
e) A hüvelyes növények 
monokultúrás vagy folytonos termesztését 
ezek a kifizetések nem támogatják.
f) A 15. fenntartható fejlesztési 
céllal, valamint az erdőirtás nullára 
csökkentésével kapcsolatos uniós 
vállalással és meglévő magánvállalati 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
csökkenteni kell a szóját – különösen az 
importált, erdőirtással megtisztított vagy 
átalakított földekről származó szóját – 
tartalmazó koncentrált 
takarmánykeveréktől való függőséget.
g) Be kell zárni a tápanyag-
körforgást, és azt a víz-keretirányelvvel 
összhangban a helyi és regionális 
vízgyűjtőkre kell szűkíteni.
h) Fel kell lendíteni a helyi és 
regionális élelmiszer- és állatitakarmány-
piacokat és a helyileg alkalmazható 
igénytelen vetőmagfajtákat.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a megújuló energiáról szóló 
irányelvben meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak meg 
nem felelő bioenergia-termelésre irányuló 
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beruházások, beleértve bizonyos 
nyersanyagfajták korlátozását.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett kockázatkezelési eszközökhöz 
kapcsolódó támogatást nyújtanak.

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett kockázatkezelési eszközökhöz 
kapcsolódó támogatást nyújtanak, és 
figyelembe veszik a harmadik országok 
agrár-élelmiszeripari befektetéseinek, 
termelésének és feldolgozásának 
fejlesztésére kifejtett esetleges káros 
hatásokat.  

Módosítás 66

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 5 %-a lehet.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok információi alapján a 
Bizottság egyszerű és közös módszertan 
alkalmazásával értékeli, hogy mennyiben 
járult hozzá a szakpolitika az 

(1) A tagállamok információi alapján a 
Bizottság egyszerű, pontos és közös 
módszertan alkalmazásával értékeli, hogy 
mennyiben járult hozzá a szakpolitika az 
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éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzések teljesítéséhez.

éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzések teljesítéséhez.

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (1a) Független tudományos 
tanulmányokat kell végezni a tagállamok 
különböző tevékenységei 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez vagy megkötéséhez való 
hozzájárulásának meghatározása 
érdekében.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (1b) E tanulmányok alapján a 
Bizottság követési módszertant javasol, 
hogy megbizonyosodjon arról, hogy:
a) kizárólag a kibocsátás 
csökkentéséhez és megkötéséhez jelentős 
mértékben hozzájáruló tevékenységekhez 
köthető kiadások számítanak éghajlathoz 
kapcsolódó kiadásnak;
b) az éghajlathoz kapcsolódó 
kiadások százaléka arányos a tevékenység 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésében vagy megkötésében 
betöltött tényleges, pozitív hatásával;
c) hasonló módszer alkalmazásával, 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésében vagy megkötésében 
negatív hatású tevékenységekre 
elkülönített kiadások levonásra kerülnek 
a teljes éghajlattal kapcsolatos kiadásból.
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Indokolás

A Bizottság KAP-javaslatait vizsgáló jelentésében az Európai Számvevőszék a KAP 
éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez való hozzájárulását „irreálisnak” tartotta. 
Ezt a hozzájárulást beavatkozásonként, a tevékenységek tényleges hatásán alapulva kell 
számítani, amelyek mérését szakértői értékelésen átesett tudományos munkák végzik.

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik arról, 
hogy a fejlesztési együttműködés 
tekintetében illetékes hatóságokat 
ténylegesen bevonják a KAP-stratégiai 
terv elkészítésébe és végrehajtásának 
nyomon követésébe, hogy azt ezáltal össze 
lehessen azt hangolni az adott tagállam és 
az Unió fejlesztési együttműködési 
politikájával.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gazdasági és szociális partnerek; b) gazdasági, környezetvédelmi és 
szociális partnerek;

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a civil társadalmat képviselő c) a civil társadalom érdekeit 
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releváns szervezetek és – adott esetben – a 
társadalmi befogadásnak, az alapvető jogok 
érvényesítésének, a nemek közötti 
egyenlőségnek és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának 
előmozdításáért felelős szervezetek.

képviselő releváns szervezetek, például 
nem kormányzati szervezetek, és – adott 
esetben – a társadalmi befogadásnak, az 
alapvető jogok érvényesítésének, a nemek 
közötti egyenlőségnek és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának 
előmozdításáért felelős szervezetek.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok bevonják ezeket a 
partnereket a KAP-stratégiai terv 
elkészítésébe.

A tagállamok bevonják ezeket a 
partnereket a KAP-stratégiai terv 
elkészítésébe. Harmadik országokból is 
meg kell hívni partnereket a KAP-
stratégiai terv elkészítésébe.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések esetében az értékelésben 
figyelembe kell venni a XI. mellékletben 
említett jogalkotási eszközökből eredő 
nemzeti környezetvédelmi és éghajlat-
politikai terveket.

A 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések esetében az értékelésben 
figyelembe kell venni a XI. mellékletben 
említett jogalkotási eszközökből eredő 
nemzeti környezetvédelmi és éghajlat-
politikai terveket, a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseit, valamint a mezőgazdasághoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
jelentős csökkentésére vonatkozó, 2027-re 
kitűzött célt.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ismertetése, hogy a KAP-
stratégiai terv környezet- és 
éghajlatvédelmi struktúrája várhatóan 
hogyan járul hozzá a már meghatározott, a 
XI. mellékletben említett jogalkotási 
eszközökből eredő vagy azokban foglalt 
hosszú távú nemzeti célok 
megvalósításához;

b) annak ismertetése, hogy a KAP-
stratégiai terv környezet- és 
éghajlatvédelmi struktúrája várhatóan 
hogyan járul hozzá a már meghatározott, a 
XI. mellékletben említett jogalkotási 
eszközökből eredő vagy azokban foglalt 
hosszú távú nemzeti célok 
megvalósításához, a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseihez, valamint a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős 
csökkentésére vonatkozó, 2027-re kitűzött 
célhoz;

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. annak bemutatása, hogy a 13. 
cikkben említett tanácsadási szolgáltatások, 
a kutatás és a KAP-hálózatok hogyan 
működnek együtt az AKIS keretében és 
hogyan nyújtják a tanácsadási és 
innovációs támogatási szolgáltatásokat;

ii. annak bemutatása, hogy a 13. 
cikkben említett tanácsadási szolgáltatások, 
a kutatás és a KAP-hálózatok hogyan 
működnek együtt az AKIS keretében és 
hogyan nyújtják a tanácsadási és 
innovációs támogatási szolgáltatásokat, és 
miként teszik lehetővé a fejlesztési 
együttműködés területén tevékenykedő 
szakértők számára az AKIS szervezetével 
való folyamatos eszmecserét;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság értékeli a javasolt 
KAP-stratégiai tervet a következők 
alapján: a terv teljessége, az uniós 
jogszabályok alapelveivel, e rendelettel és 
az e rendelettel összhangban elfogadott 

(2) A Bizottság értékeli a javasolt 
KAP-stratégiai tervet a következők 
alapján: a terv teljessége, az uniós 
jogszabályok alapelveivel, beleértve az 
EUMSZ 208. cikkét, e rendelettel és az e 
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rendelkezésekkel, a horizontális rendelettel 
való összhangja és egységessége, 
eredményes hozzájárulása a 6. cikk (1) 
bekezdésében megállapított konkrét 
célkitűzésekhez, a belső piac megfelelő 
működésére gyakorolt hatás és 
versenytorzulás, a kedvezményezettekre és 
a közigazgatási szervekre rótt 
adminisztratív terhek. Az értékelés 
különösen a következőkre tér ki: a KAP-
stratégiai terv stratégiájának 
megfelelősége, a megfelelő konkrét 
célkitűzések, célok, beavatkozások, 
valamint a költségvetési források elosztása 
a KAP-stratégiai terv konkrét 
célkitűzéseinek megvalósításához a – 
GYELV-elemzés és az utólagos értékelés 
alapján – javasolt beavatkozások 
segítségével.

rendelettel összhangban elfogadott 
rendelkezésekkel, a horizontális rendelettel 
való összhangja és egységessége, 
eredményes hozzájárulása a 6. cikk (1) 
bekezdésében megállapított konkrét 
célkitűzésekhez, a belső piac megfelelő 
működésére gyakorolt hatás és 
versenytorzulás, megfelelés a XI. 
mellékletben említett jogalkotási 
eszközökből eredő vagy azokban foglalt 
meglévő hosszú távú nemzeti céloknak, a 
kedvezményezettekre és a közigazgatási 
szervekre rótt adminisztratív terhek, 
valamint a 94. cikk szerinti érintett 
hatóságok és egyéb érdekcsoportok 
hozzájárulásainak figyelembevétele. Az 
értékelés különösen a következőkre tér ki: 
a KAP-stratégiai terv stratégiájának 
megfelelősége, a megfelelő konkrét 
célkitűzések, célok, beavatkozások, 
valamint a költségvetési források elosztása 
a KAP-stratégiai terv konkrét 
célkitűzéseinek megvalósításához a – 
GYELV-elemzés és az utólagos értékelés 
alapján – javasolt beavatkozások 
segítségével.

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikke előírja az EU számára, hogy azon politikáinak végrehajtásakor, 
amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra, vegye figyelembe a fejlesztési együttműködés 
célkitűzéseit.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam dönt a monitoringbizottság 
összetételéről, valamint biztosítja az 
érintett állami hatóságok, a közreműködő 
szervezetek és a 94. cikk (3) bekezdésében 
említett partnerek képviselőinek 
kiegyensúlyozott képviseletét.

A tagállam dönt a monitoringbizottság 
összetételéről, valamint biztosítja az 
érintett állami hatóságok, a közreműködő 
szervezetek és a 94. cikk (3) bekezdésében 
említett partnerek képviselőinek 
kiegyensúlyozott képviseletét. Ennek 
során megfelelően figyelembe kell venni a 
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94. cikk (2) és (2a) bekezdését.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adminisztratív kapacitásépítés az 
állami hatóságok és a kedvezményezettek 
tekintetében, adott esetben.

f) adminisztratív kapacitásépítés az 
állami hatóságok és a kedvezményezettek, 
a civil társadalom, valamint a 94. cikk 
szerinti szervezetek tekintetében, adott 
esetben.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam a mezőgazdaság 
és vidékfejlesztés területén működő 
szervezetek és közigazgatási szervek, 
tanácsadók, kutatók és az innováció egyéb 
szereplői hálózatépítésére alkalmas, közös 
agrárpolitikával foglalkozó nemzeti 
hálózatot (nemzeti KAP-hálózat) hoz létre 
nemzeti szinten a KAP-stratégiai terv 
Bizottság általi jóváhagyása után 
legkésőbb 12 hónappal.

(1) Minden tagállam a mezőgazdaság 
és vidékfejlesztés területén működő 
szervezetek és közigazgatási szervek, 
tanácsadók, kutatók és az innováció egyéb 
szereplői hálózatépítésére alkalmas, közös 
agrárpolitikával foglalkozó nemzeti 
hálózatot (nemzeti KAP-hálózat) hoz létre 
nemzeti szinten a KAP-stratégiai terv 
Bizottság általi jóváhagyása után 
legkésőbb 12 hónappal. A fejlesztési 
együttműködés területén biztosítani kell a 
szakértőkkel történő eszmecserék 
lehetőségét, növelve a tudatosságot, 
valamint elősegítve a tudástranszfert és a 
bevált gyakorlatok átadását.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 ba) a tervben meghatározott 
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intézkedések összhangja az Unió 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseivel.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító hatóság és a 
monitoringbizottság a kimeneti és 
eredménymutatók alapján nyomon követi a 
KAP-stratégiai terv végrehajtását és a 
KAP-stratégiai terv céljainak 
megvalósítása terén elért előrehaladást.

Az irányító hatóság és a 
monitoringbizottság a kimeneti és 
eredménymutatók alapján nyomon követi a 
KAP-stratégiai terv végrehajtását és a 
KAP-stratégiai terv céljainak 
megvalósítása terén elért előrehaladást. A 
Bizottság tagállami adatok 
felhasználásával évente közzéteszi az 
Unión belüli agrár-élelmiszeripari 
termelés és fogyasztás ökológiai 
lábnyomát.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
119 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

119a. cikk
A fejlesztési szempontú szakpolitikai 

koherencia nyomon követése és a 
független panaszkezelési rendszer

(1) A 6. cikk (3) bekezdésében rögzített 
célkitűzések megvalósítását szintén 
elemzik, nyomon követik és értékelik a 
KAP-nak, a KAP-stratégiai terveknek és a 
támogatott beavatkozásoknak az uniós 
fejlesztési célkitűzésekre és a fejlődő 
országokra gyakorolt hatásával 
kapcsolatos, a fenntartható fejlesztési 
célokkal összefüggő mutatók alapján.
(2) Az EU és a tagállamai kiterjesztik 
az uniós piaci megfigyelőközpontok 
megbízatását, továbbá olyan módszertani 
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keretet dolgoznak ki, amely nyomon 
követi a KAP hatását a fejlődő 
országokra, különös tekintettel a 
partnerországok által érzékenynek 
tekintett területekre, és/vagy az olyan 
ágazatokból származó termékekre, 
amelyek termeléstől függő 
jövedelemtámogatásában részesülnek, és 
amelyekre válságkezelő intézkedéseket 
alkalmaznak.
(3) Az értékelés az EU-val 
kereskedelmi partnerségben lévő fejlődő 
országok kormányai, civil társadalmi 
szervezetei és más érdekelt felei által 
bemutatott bizonyítékokra is támaszkodik.
(4) A Bizottság éves jelentést küld a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, 
kiemelve az értékelés eredményeit, a 
beérkezett bizonyítékokat és az EU 
politikai válaszait.
(5) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 138. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, kiegészítve ezt a rendeletet 
azon megfelelő intézkedések 
szabályozásával, amelyekkel a KAP-nak, a 
KAP-stratégiai terveknek és a támogatott 
beavatkozásoknak az uniós fejlesztési 
célkitűzésekre és a fejlődő országokra 
gyakorolt hatását elemzik, nyomon 
követik és értékelik, figyelembe véve a 
vonatkozó nemzetközi kezdeményezéseket, 
különösen az élelemhez való jog 
kérdésével megbízott különleges ENSZ-
előadó, a FAO és az 
élelmezésbiztonsággal foglalkozó bizottság 
kezdeményezését.
(6) A KAP nyomonkövetési rendszere 
kiegészül egy Unión belüli független 
rendszerrel, amely fogadja a KAP által 
érintett személyek vagy közösségek 
panaszait. A panaszokat a Parlament 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherenciával foglalkozó állandó előadója 
és a Bizottság Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóságának egyik 
meghallgatási tisztviselője kapja kézhez. 
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Bizonyítékokat a panaszos vagy harmadik 
felek is bemutathatnak.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
119 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

119b. cikk
Társadalmi biztosíték

 Abban az esetben, ha a KAP negatív 
hatással van a hosszú távú 
élelmezésbiztonságra, és ha a 
mezőgazdasági kistermelők számára 
súlyos nehézségeket okoz, szociális 
védelmet biztosítanak az érintett csoportok 
vagy országok számára.

Indokolás

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2023. február 15-ig, 
majd 2030-cal bezárólag minden ezt 
követő év február 15-ig a megelőző 
pénzügyi évre vonatkozó éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak a KAP-

(1) A tagállamok 2023. február 15-ig, 
majd 2030-cal bezárólag minden ezt 
követő év február 15-ig a megelőző 
pénzügyi évre vonatkozó éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak a KAP-
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stratégiai terv végrehajtásáról. A 2023-ban 
benyújtandó jelentés a 2021-es és a 2022-
es pénzügyi évekre vonatkozik. A III. cím 
II. fejezetében említett közvetlen 
kifizetések esetében a jelentés kizárólag a 
2022-es pénzügyi évre vonatkozik.

stratégiai terv végrehajtásáról, figyelembe 
véve annak belső és külső hatásait. A 
2023-ban benyújtandó jelentés a 2021-es és 
a 2022-es pénzügyi évekre vonatkozik. A 
III. cím II. fejezetében említett közvetlen 
kifizetések esetében a jelentés kizárólag a 
2022-es pénzügyi évre vonatkozik.

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikke előírja az EU számára, hogy azon politikáinak végrehajtásakor, 
amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra, vegye figyelembe a fejlesztési együttműködés 
célkitűzéseit.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 4., 7., 12., 15., 
23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50, 78., 81., 
104. és 141. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
hétéves időtartamra szól az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától kezdődő 
hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal a hétéves időtartam letelte előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal minden egyes időtartam letelte 
előtt.

(2) A Bizottságnak a 4., 7., 12., 15., 
23., 28., 29., 32., 35., 36., 37., 41., 50, 78., 
81., 104., 119a. és 141. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
hétéves időtartamra szól az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától kezdődő 
hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal a hétéves időtartam letelte előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal minden egyes időtartam letelte 
előtt.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 4., 7., 
12., 15., 23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 
78., 81., 104. és 141. cikkben említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 4., 7., 
12., 15., 23., 28., 29., 32., 35., 36., 37., 41., 
50., 78., 81., 104., 119a. és 141. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 4., 7., 12., 15., 23., 28., 32., 35., 
36., 37., 41., 50., 78., 81., 104. és 141. cikk 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 4., 7., 12., 15., 23., 28., 29., 32., 
35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 104., 119a. 
és 141. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
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