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Módosítás 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag azokra a tárgyi 
eszközökre és/vagy immateriális javakra 
irányuló beruházásokra adhatnak 
támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez. Az erdészeti 
ágazat számára nyújtott támogatásnak
erdőgazdálkodási terven vagy azzal 
egyenértékű eszközön kell alapulnia.

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag azokra a tárgyi 
eszközökre és/vagy immateriális javakra 
irányuló beruházásokra adhatnak 
támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez, bizonyíthatóan 
nincsenek káros hatással a környezetre, és 
nem járulnak hozzá szennyező 
tevékenységekhez. Az erdészeti ágazat 
számára nyújtott támogatásnak 
erdőgazdálkodási terven vagy azzal 
egyenértékű eszközön kell alapulnia.

Or. de

Módosítás 1138
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag azokra a tárgyi 
eszközökre és/vagy immateriális javakra 
irányuló beruházásokra adhatnak 
támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez. Az erdészeti 
ágazat számára nyújtott támogatásnak 
erdőgazdálkodási terven vagy azzal 
egyenértékű eszközön kell alapulnia.

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag azokra a tárgyi 
eszközökre és/vagy immateriális javakra 
irányuló, a 4. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja szerinti valódi mezőgazdasági 
termelők által végrehajtott beruházásokra 
adhatnak támogatást, amelyek 
hozzájárulnak a 6. cikkben meghatározott 
konkrét célkitűzések teljesítéséhez. Az 
erdészeti ágazat számára nyújtott 
támogatásnak erdőgazdálkodási terven 
vagy azzal egyenértékű eszközön kell 
alapulnia.
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Or. it

Módosítás 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag azokra a tárgyi 
eszközökre és/vagy immateriális javakra 
irányuló beruházásokra adhatnak 
támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez. Az erdészeti 
ágazat számára nyújtott támogatásnak 
erdőgazdálkodási terven vagy azzal 
egyenértékű eszközön kell alapulnia.

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag azokra a tárgyi 
eszközökre és/vagy immateriális javakra 
irányuló beruházásokra adhatnak 
támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez, feltéve, hogy 
nem befolyásolják a környezetet. Az 
erdészeti ágazat számára nyújtott 
támogatásnak erdőgazdálkodási terven 
vagy azzal egyenértékű eszközön kell 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 1140
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag azokra a tárgyi 
eszközökre és/vagy immateriális javakra 
irányuló beruházásokra adhatnak 
támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez. Az erdészeti 
ágazat számára nyújtott támogatásnak 
erdőgazdálkodási terven vagy azzal 
egyenértékű eszközön kell alapulnia.

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag azokra a tárgyi 
eszközökre és/vagy immateriális javakra 
irányuló beruházásokra, köztük nem 
termelő beruházásokra adhatnak 
támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez. Az erdészeti 
ágazat számára nyújtott támogatásnak 
erdőgazdálkodási terven vagy azzal 
egyenértékű eszközön kell alapulnia.
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Or. en

Módosítás 1141
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok kizárólag azokra a tárgyi 
eszközökre és/vagy immateriális javakra 
irányuló beruházásokra adhatnak 
támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez. Az erdészeti 
ágazat számára nyújtott támogatásnak 
erdőgazdálkodási terven vagy azzal 
egyenértékű eszközön kell alapulnia.

(2) tárgyi eszközökre és/vagy 
immateriális javakra irányuló
beruházások, amelyek hozzájárulnak a 6. 
cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez. Az erdészeti 
ágazat számára nyújtott támogatásnak a 
tagállamokban őshonos fajokból álló 
erdők ültetését és az örökerdő-
gazdálkodás gyakorlatát célzó
erdőgazdálkodási terveken kell alapulnia;

Or. en

Indokolás

A biológia sokféleség megőrzése miatt fontos, hogy az ültetett erdők az adott országban 
őshonos fajokból álljanak.

Módosítás 1142
Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nem termelő beruházások a 
következőket foglalhatják magukban:

a) a falvak kulturális és természeti 
örökségének, a vidéki tájaknak és a nagy 
természeti értékű területeknek a 
megőrzésével, helyreállításával és 
korszerűsítésével – az ezekhez kapcsolódó 
társadalmi-gazdasági szempontokat, 
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valamint a környezettudatosságot célzó 
intézkedéseket is beleértve – kapcsolatos 
immateriális tanulmányok és 
beruházások;

b) a vidéki térségekben található 
települések és falvak, továbbá az általuk 
biztosított alapvető szolgáltatások 
fejlesztésére, valamint a Natura 2000 
területek és egyéb, magas természeti 
értéket képviselő területek védelmére és 
kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása 
és naprakésszé tétele;

c) olyan beruházások, amelyek a 
tevékenységek áthelyezésére és a vidéki 
településeken, illetve azokhoz közel 
található épületek vagy más létesítmények 
átalakítására irányulnak az életminőség 
javítása vagy a település környezeti 
teljesítményének fokozása céljából.

Or. en

Indokolás

Az új KAP-ból kikerült a 20. cikk, az Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki 
térségekben című részt pedig ez az általános beruházásokról szóló cikk tartalmazza. Fontos e 
cikk néhány alapvető elemét megtartani, kifejezetten környezetvédelmi céllal.

Módosítás 1143
Paul Brannen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nem termelő beruházások a 
következőket foglalhatják magukban: i. a 
falvak kulturális és természeti 
örökségének, a vidéki tájaknak és a nagy 
természeti értékű területeknek a 
megőrzésével, helyreállításával és 
korszerűsítésével – az ezekhez kapcsolódó 
társadalmi-gazdasági szempontokat is 
beleértve – kapcsolatos immateriális 
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tanulmányok és beruházások; ii. a vidéki 
térségekben található települések és 
falvak, továbbá az általuk biztosított 
alapvető szolgáltatások fejlesztésére, 
valamint a Natura 2000 területek és 
egyéb, magas természeti értéket képviselő 
területek védelmére és kezelésére 
vonatkozó tervek kidolgozása és 
naprakésszé tétele, az életminőség javítása 
vagy a település környezeti 
teljesítményének fokozása céljából.

Or. en

Módosítás 1144
előterjesztette: Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok kizárólag azokra a 
mezőgazdasági üzemek infrastruktúráját 
célzó beruházásokra adhatnak 
támogatást, amelyek az e rendelet 6. 
cikkében meghatározott környezetvédelmi, 
éghajlat-politikai és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
mellett a mezőgazdasági üzem üzleti 
helyzetére is igazoltan pozitív hatással 
vannak. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata (92. cikk) erőteljesebb törekvésekre szólít fel a környezetvédelmi és az
éghajlat-politikai célkitűzések tekintetében. Annak biztosítása, hogy a tárgyi eszközökbe 
történő beruházások – amelyek jelenleg a vidékfejlesztési kiadások közel 23%-át teszik ki –
hozzájárulnak ezen célok teljesüléséhez, konkrét lépést jelent a 92. cikk megvalósulásának 
irányába.
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Módosítás 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok összeállítják a nem 
elszámolható beruházások és 
kiadáskategóriák jegyzékét, amely legalább 
a következőket tartalmazza:

A nem elszámolható beruházások és 
kiadáskategóriák a következők:

Or. fr

Módosítás 1146
Paul Brannen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a megújuló energiába történő 
olyan beruházások, amelyek esetében a 
bioenergia fenntarthatóságával foglalkozó 
jelentés – nevezetesen a nyersanyag 
rendelkezésére állásának a jelentés 
kötelező elemét képező értékelése – azt 
mutatja, hogy a beruházás alááshatja a 
főként faalapú biomassza lépcsőzetes 
felhasználás elve szerinti leghatékonyabb 
felhasználását;

Or. en

Módosítás 1147
Luke Ming Flanagan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) földvásárlás, a környezetvédelmi c) földvásárlás;
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célú földvásárlás kivételével, vagy fiatal 
mezőgazdasági termelők földvásárlása 
finanszírozási eszközök igénybevételével;

Or. en

Indokolás

A bármilyen célból történő földvásárlást ki kell zárni.

Módosítás 1148
Merja Kyllönen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) földvásárlás, a környezetvédelmi 
célú földvásárlás kivételével, vagy fiatal 
mezőgazdasági termelők földvásárlása
finanszírozási eszközök igénybevételével;

c) földvásárlás, kivéve a 
környezetvédelmi célú földvásárlást, a be 
nem épített vagy beépített földterület 
vásárlását az érintett művelet teljes 
elszámolható kiadásának legfeljebb 10%-
áig, vagy a finanszírozási eszközök 
igénybevételével történő földvásárlást;

Or. en

Módosítás 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása;

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása; a nehéz terepen a táj 
védelme céljából gépek helyett használt 
állatok, valamint a nagyragadozók elleni 
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védelem céljából használt állatok szintén 
mentességet élveznek e pont rendelkezései 
alól;

Or. de

Módosítás 1150
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása;

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása vagy az 
állatállomány ragadozó fajok 
támadásaiból eredő veszteségeinek 
pótlása;

Or. es

Módosítás 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása;

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása vagy az 
állatállomány nagyragadozók 
támadásaiból eredő veszteségeinek 
pótlása;

Or. en
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Módosítás 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása;

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása, illetve az állomány 
ragadozókkal szembeni védelme;

Or. fr

Módosítás 1153
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása;

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása, illetve az állomány 
ragadozókkal szembeni védelme;

Or. fr

Módosítás 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, 
illetve erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállítása;

d) állatok, egynyári növények 
vásárlása és e növények telepítése, kivéve, 
amikor a vásárlás célja az állomány 
ragadozókkal szembeni védelme vagy a 
mezőgazdasági, illetve erdészeti potenciál 
természeti katasztrófákat és 
katasztrófaeseményeket követő 
helyreállítása;

Or. en

Módosítás 1155
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hitelkamat, kivéve a 
kamattámogatás vagy garanciadíj-
támogatás formájában nyújtott vissza nem 
térítendő támogatás vonatkozásában;

e) hitelkamat;

Or. en

Módosítás 1156
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó 
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem feltétlenül felelnek meg a 
víztestek jó állapotának elérésével 
kapcsolatban a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdésében 
meghatározottaknak, ideértve az öntözött 
területeknek a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervben nem jó állapotúként meghatározott 
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érintő bővítését; víztesteket érintő bővítését, kivéve, ha 
nevezett beruházások: 

i. 10 és 25% közötti vízmegtakarítást 
tesznek lehetővé, feltéve, hogy szerepelnek 
egy, az öntözés korszerűsítésére irányuló 
tervben, és hogy az állami finanszírozás az 
elért vízmegtakarításra vonatkozó 
támogatási igénytől függ; 

ii. mezőgazdasági termelést tesznek 
lehetővé olyan területeken, ahol az éves 
csapadékmennyiség kevesebb, mint 500 
mm; 

iii. kizárólag az energiahatékonyságra 
vagy a rendelkezésre álló készlettel való 
gazdálkodás ösztönzését célzó 
intézkedések előrehaladására, víztározó 
építésére, illetve a talajvíztesteket vagy 
felszíni víztesteket nem befolyásoló, 
újrahasznosított víz használatára vannak 
hatással.

Or. es

Módosítás 1157
előterjesztette: Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó 
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 
érintő bővítését;

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó 
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 
érintő bővítését, vagy a vízmérés nélküli 
öntözőrendszereket, illetve azokat az 
öntözőrendszereket, amelyek nem 
használnak a talajerózióval szembeni 
fejlett és hatékony védelmet, illetve nem 
növelik a humuszréteget és nem járulnak 
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hozzá a termőtalajréteg-képződéshez;

Or. en

Indokolás

A Bizottság e javaslatában drasztikusan leegyszerűsítette a korábbi vidékfejlesztési rendelet 
szabályait. Ugyanakkor, mivel az éghajlatváltozás gyorsul, és a valaha mért legmelegebb és 
legszárazabb nyarakat tapasztaltuk meg az utóbbi időkben, elengedhetetlen, hogy rendkívül 
óvatosak legyünk a vízhasználat tekintetében. Visszahelyeztük a vízmérők használatára 
vonatkozó, a jelenlegi szabályozás szerinti kötelezettségeket, valamint a termőtalajréteg 
védelmére és a humuszképződésre vonatkozó kötelezettségeket adtunk a rendelethez az 
öntözött talaj vízmegtartó képességének növelése érdekében.

Módosítás 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó 
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 
érintő bővítését;

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem eredményezik az öntözéshez 
használt víz nettó csökkenését az adott 
vízgyűjtő területen, és amelyek nem
felelnek meg a víztestek jó állapotának 
elérésével kapcsolatban a 2000/60/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározottaknak, ideértve az öntözés 
bővítésével és/vagy a diffúz szennyezés 
megnövekedett kockázatával kapcsolatos 
beruházásokat, különösen, ha az olyan 
víztesteket érint, amelyek állapota a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a „jó” 
szint alatt van;

Or. de

Módosítás 1159
Francesc Gambús

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó 
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 
érintő bővítését;

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó 
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 
érintő bővítését, kivéve, ha a beruházás 
jobb vízgazdálkodást és vízvédelmet 
eredményez.

Or. en

Módosítás 1160
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó 
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 
érintő bővítését;

f) öntözésre és vízelvezetésre irányuló 
beruházások, amelyek nem felelnek meg a 
víztestek jó állapotának elérésével 
kapcsolatban a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdésében 
meghatározottaknak, ideértve az öntözött 
területeknek a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervben nem jó állapotúként meghatározott 
víztesteket érintő bővítését, kivéve, ha az 
említett beruházások ténylegesen 
hozzájárulnak a vízmegtakarításhoz.

Or. es

Módosítás 1161
Stanislav Polčák

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó 
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 
érintő bővítését;

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem függenek bizonyíthatóan 
össze az aszály kockázatának 
csökkentésével, és amelyek nem felelnek 
meg a víztestek jó állapotának elérésével 
kapcsolatban a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdésében 
meghatározottaknak, ideértve az öntözött 
területeknek a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervben nem jó állapotúként meghatározott 
víztesteket érintő bővítését;

Or. cs

Módosítás 1162
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 
érintő bővítését;

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek a vízmennyiséggel kapcsolatos 
okok miatt nem felelnek meg a víztestek
2000/60/EK irányelv értelmében vett jó
állapota elérésének, kivéve, ha 
megfelelnek a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikkének (7) bekezdésében meghatározott
elveknek;

Or. fr

Módosítás 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek nem felelnek meg a víztestek jó
állapotának elérésével kapcsolatban a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottaknak, 
ideértve az öntözött területeknek a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó 
állapotúként meghatározott víztesteket 
érintő bővítését;

f) öntözésre irányuló beruházások, 
amelyek a vízmennyiséggel kapcsolatos 
okok miatt nem felelnek meg a víztestek
2000/60/EK irányelv értelmében vett jó
állapota elérésének, kivéve, ha 
megfelelnek a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikkének (7) bekezdésében meghatározott
elveknek;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy alternatívát javasoljon a Bizottság javaslata mellett annak 
érdekében, hogy az öntözésre irányuló egyes beruházások elszámolhatóak legyenek, 
amennyiben megfelelnek a víz-keretirányelv 4. cikkének (7) bekezdésében meghatározott 
elveknek.

Módosítás 1164
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházás nagy méretű 
infrastruktúrákba, amelyek nem képezik 
részét a helyi fejlesztési stratégiáknak;

g) beruházás nagy méretű 
infrastruktúrákba, amelyek nem képezik 
részét a helyi fejlesztési stratégiáknak, és 
megsértik a XI. mellékletben említett 
jogalkotási eszközökből eredő 
kötelezettségek teljesítését;

Or. es

Módosítás 1165
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházás nagy méretű 
infrastruktúrákba, amelyek nem képezik 
részét a helyi fejlesztési stratégiáknak;

g) beruházás nagy méretű 
infrastruktúrákba, különösen 
állattenyésztési műveletekre szolgáló 
infrastruktúrákba, amelyek nem képezik 
részét a helyi fejlesztési stratégiáknak;

Or. en

Módosítás 1166
Stefan Eck 

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) erdőtelepítésbe történő
beruházások, amelyek nem felelnek meg a
páneurópai erdőtelepítési és újraerdősítési 
iránymutatásokban a fenntartható 
erdőgazdálkodásra kidolgozott elveknek.

h) beruházások olyan 
infrastruktúrákba, amelyek az élelmiszer-
termelő állatok állománysűrűségének 
növekedésével járnak; és amelyek nem 
felelnek meg az állatok egészségének és 
jólétének az antimikrobiális szerek 
használatának csökkentése érdekében 
történő támogatására irányuló 
javaslatoknak, valamint a tenyésztés 
céljából tartott állatok védelméről szóló 
98/58/EK tanácsi irányelvben 
meghatározott elveknek, különös 
tekintettel az állatok élettani és etológiai 
szükségleteinek megfelelő elhelyezés, 
táplálék, víz és gondozás biztosítására a 
gyakorlati tapasztalatoknak és 
tudományos ismereteknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 1167
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) erdőtelepítésbe történő 
beruházások, amelyek nem felelnek meg a 
páneurópai erdőtelepítési és újraerdősítési 
iránymutatásokban a fenntartható 
erdőgazdálkodásra kidolgozott elveknek.

h) erdőtelepítésbe történő 
beruházások, amelyek nem felelnek meg a 
páneurópai erdőtelepítési és újraerdősítési 
iránymutatásokban a fenntartható 
erdőgazdálkodásra kidolgozott elveknek, 
különös tekintettel a fajokban gazdag 
rétek és legelők erdősítésére.

Or. en

Módosítás 1168
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) erdőtelepítésbe történő 
beruházások, amelyek nem felelnek meg a 
páneurópai erdőtelepítési és újraerdősítési 
iránymutatásokban a fenntartható 
erdőgazdálkodásra kidolgozott elveknek.

h) erdőtelepítésbe és az erdők 
helyreállításába történő beruházások, 
amelyek nem felelnek meg az 
erdőgazdálkodási terveknek, valamint a 
páneurópai erdőtelepítési és újraerdősítési 
iránymutatásokban a fenntartható 
erdőgazdálkodásra kidolgozott elveknek.

Or. en

Módosítás 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a beruházásokból részesülő 
mezőgazdasági üzemben tartott állatok 
számának és/vagy állománysűrűségének 
növekedését eredményező beruházások.

Or. en
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Módosítás 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) olyan infrastruktúrákba történő 
beruházások, amelyek nem felelnek meg 
az állatok egészségének és jólétének 
támogatására irányuló javaslatoknak, 
valamint a tenyésztés céljából tartott 
állatok védelméről szóló 98/58/EK tanácsi 
irányelvben meghatározott elveknek, 
különös tekintettel az állatok élettani és 
etológiai szükségleteinek megfelelő 
elhelyezés, táplálék, víz és gondozás 
biztosítására a gyakorlati 
tapasztalatoknak és az elérhető legjobb 
tudományos ismereteknek megfelelően.

Or. en

Indokolás

Nem szabad, hogy az EMVA fenntarthatatlan beruházásokat támogasson. Az állatjólét, 
valamint az állatok és az emberek egészsége védelmének magas színvonala a fenntartható 
fejlődés nélkülözhetetlen része. Ezért nem támogathatóak az olyan infrastruktúrákba történő 
beruházások, amelyek nem képesek megfelelni az állat-egészségügyi és állatjóléti 
követelményeknek, ilyenek például az olyan intenzív tartási rendszerek, mint a tyúkok 
feljavított ketrecei, vagy a kocák rekeszei.

Módosítás 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a megújulóenergia-irányelvben 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak – köztük a bizonyos 
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nyersanyagokra vonatkozó 
korlátozásoknak – nem megfelelő 
bioenergia-termékekbe történő 
beruházások.

Or. de

Módosítás 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) olyan infrastruktúrákba történő 
beruházások, amelyek nem felelnek meg 
az állatok jólétére irányuló javaslatoknak, 
valamint a tenyésztés céljából tartott 
állatok védelméről szóló 98/58/EK tanácsi 
irányelvben meghatározott elveknek.

Or. sv

Indokolás

Nem szabad, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) fenntarthatatlan 
beruházásokat támogasson. Az állatjólét és az állatok és az emberek egészsége védelmének 
magas színvonala a fenntartható mezőgazdasági fejlődés nélkülözhetetlen része.

Módosítás 1173
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a már észlelt regionális, országos 
vagy európai szintű túltermelést, illetve 
piaci egyensúlyhiányokat növelő 
beruházások.

Or. en
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Indokolás

Nem szabad olyan tárgyi eszközökbe történő beruházásokat támogatni, amelyek növelhetik a 
már észlelt túltermelést. A KAP-nak például képesnek kell lenni olyan beruházások 
támogatására, amelyek a túltermeléssel küszködő régiók tejtermelési kapacitásának növelését 
célozzák.

Módosítás 1174
Estefanía Torres Martínez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a termelésük egy részét vagy 
egészét bikaviadalok céljára átengedő 
állattenyésztők vagy vállalkozások 
továbbra is ki vannak zárva.

Or. es

Módosítás 1175
Estefanía Torres Martínez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a megújulóenergia-irányelvben 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak – köztük a bizonyos 
nyersanyagokra vonatkozó 
korlátozásoknak – nem megfelelő 
bioenergia előállításába történő 
beruházások továbbra is ki vannak zárva. 

A nem elszámolható beruházások e 
jegyzéke vonatkozik a III. fejezetben 
meghatározott ágazati 
beavatkozástípusokra is.

Or. es
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Módosítás 1176
Paul Brannen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós célkitűzésekhez való 
hozzájárulás érdekében az olyan 
gazdálkodási tervek vagy egyéb, az uniós 
vívmányokat végrehajtó eszközök által 
javasolt beruházásokat, amelyekkel 
szemben bármilyen szakaszban lévő 
jogsértési eljárás van folyamatban, 
automatikusan nem elszámolható 
beruházásnak kell tekinteni, akkor is, ha 
nincsenek kifejezetten felsorolva.

Ennek érdekében a Bizottság különböző 
főigazgatóságai szorosan együttműködnek 
egymással, és a nem megfelelő
forrásnyújtás esetén gondoskodnak a 
finanszírozás felfüggesztéséről, az 
utólagos visszafizettetést is beleértve.

Or. en

Módosítás 1177
Paul Brannen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A h) pontra hivatkozással az ültetendő 
növényfajok, a beültetendő területek és az 
ültetési módszerek kiválasztása során 
kerülni kell az érzékeny élőhelyek, például 
a tőzeges területek vagy a vizes élőhelyek 
nem megfelelő erdősítését, illetve az 
intézkedés esetleges negatív hatásait a 
nagy ökológiai értékű területekre, ideértve 
a jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás alá vont területeket is. A 
92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK 
irányelv értelmében Natura 2000 
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területként kijelölt területeken kizárólag 
az érintett területek gazdálkodási 
céljainak megfelelő és a tagállamokban a 
Natura 2000 program végrehajtásáért 
felelős hatóság által jóváhagyott 
erdőtelepítés engedélyezhető. Nem 
támogathatóak az invazív vagy 
potenciálisan invazív fajokkal végzett 
erdősítésre irányuló beruházások, 
valamint a rövid vágásfordulójú, fás szárú 
energetikai ültetvények, karácsonyfák 
vagy energiatermelésre szánt, gyors 
növésű fák telepítése. Emellett az 
erdőtüzek által veszélyeztetett területek, 
valamint azon területek esetében, amelyek 
2007 és 2013 között, illetve 2014 és 2020 
között támogatást kaptak az EMVA-ból a 
természeti katasztrófák, nevezetesen a 
tűzesetek megelőzésére vagy tűz utáni 
helyreállítási intézkedésekre, a 
finanszírozás előfeltétele az ökológiai és 
erdőtűz-kezelési hatóságok aktív részvétele 
a helyreállítási és erdősítési 
intézkedésben.

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás nagy részét a vidékfejlesztési program aktuális, 8. intézkedéséhez 
kapcsolódó 1307/2013/EK rendeletet kiegészítő felhatalmazáson alapuló rendeletből vették. 
Továbbá, tekintettel a tűz – amely végső soron egy természeti elem – ismétlődő
előfordulására, hozzá kell segítenünk az erdőket és a tájat, hogy ellenállóbbak legyenek a 
tűzzel szemben. Ennek érdekében be kell vonni az erdőtüzek ökológiájának szakértőit az 
erdőtüzek megelőzősével, illetve a helyreállítással kapcsolatos intézkedésekbe.

Módosítás 1178
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a), b) d) és g) pontját 
nem kell alkalmazni abban az esetben, ha 

törölve
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a támogatást finanszírozási eszközök 
útján nyújtják.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés a teljes cikk céljával ellentétes.

Módosítás 1179
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a), b) d) és g) pontját 
nem kell alkalmazni abban az esetben, ha 
a támogatást finanszírozási eszközök 
útján nyújtják.

törölve

Or. es

Módosítás 1180
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a támogatás maximális 
mértékét a elszámolható költségek 75 %-
ában korlátozzák.

A tagállamok a támogatás maximális 
mértékét az elszámolható költségek 75%-
ában korlátozzák. A tagállamoknak 
előnyben kell részesíteniük az e rendelet 4. 
cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti 
fiatal mezőgazdasági termelők által 
végzett beruházásokat.

Or. it
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Módosítás 1181
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó erdőtelepítés 
és nem termő beruházás;

a) a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó erdőtelepítés, 
agrárerdészeti rendszerek létrehozása és
megújítása, valamint a nem termelő
beruházás;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi KAP-ban az „erdőtelepítés és agrárerdészeti rendszerek létrehozása” az erdővel 
kapcsolatos 8-a. intézkedés egy alintézkedése. A többi javasolt módosítással való összhang 
érdekében az agrárerdészeti rendszereket itt különböztetjük meg az erdőtelepítési 
intézkedésekől. Ugyanakkor az agrárerdészeti rendszerek létrehozása és megújítása nem 
szükségszerűen nem termelő beruházás, miközben jelentős éghajlati és környezeti előnyökkel 
járhat.

Módosítás 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó erdőtelepítés 
és nem termő beruházás;

a) a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó agrárerdészeti 
rendszerek létrehozása, erdőtelepítés és 
nem termelő beruházás;

Or. en
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Indokolás

Az agrárerdészeti rendszerek számos előnnyel járnak a környezetre és a mezőgazdasági 
termelőüzemek rezilienciájának növelésére nézve. Az agrárerdészeti területek létrehozása és 
fenntartása nem „erdőtelepítés”, mivel a föld besorolása rendes körülmények között 
„mezőgazdasági” marad az IACS/LPIS rendszerben. Az egyes fák állatokkal szembeni 
védelmének költségei magasak lehetnek, és az „agrárerdészet” belefoglalása e cikkbe 
lehetővé teszi, hogy a költségek 100%-a támogatásra jogosult legyen.

Módosítás 1183
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó erdőtelepítés 
és nem termő beruházás;

a) a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó erdőtelepítés, 
agrárerdészeti rendszermegújítás és
beruházások;

Or. es

Indokolás

Fontos, hogy a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás határán lévő agrárerdészeti rendszerek 
– különleges sajátosságaikra való tekintettel – külön említésre kerüljenek.

Módosítás 1184
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 6. cikk (1) bekezdésének i) 
pontjában meghatározott konkrét 
állatjóléti célkitűzésekhez kapcsolódó nem 
termelő beruházások;

Or. en
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Módosítás 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hátrányos természeti adottságokkal 
vagy egyéb sajátos hátrányokkal 
rendelkező területeken megvalósuló 
beruházások;

Or. en

Módosítás 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) beruházás az állatállomány 
ragadozókkal szembeni védelmébe;

Or. en

Módosítás 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) beruházás a mezőgazdasági, 
valamint az erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállításába, beruházás 
megfelelő, erdőterületeken és vidéki 
térségekben végrehajtott megelőző 
intézkedésekbe.

c) beruházás a mezőgazdasági, 
valamint az erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállításába, beruházás 
megfelelő, erdőterületeken és vidéki 
térségekben végrehajtott megelőző 
intézkedésekbe, például a nagyragadozók 
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támadásaival szembeni 
védőintézkedésekbe.

Or. en

Módosítás 1188
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) beruházás a mezőgazdasági, 
valamint az erdészeti potenciál természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket 
követő helyreállításába, beruházás 
megfelelő, erdőterületeken és vidéki 
térségekben végrehajtott megelőző 
intézkedésekbe.

c) beruházás a mezőgazdasági, 
valamint az erdészeti potenciál
erdőtüzeket, egyéb természeti 
katasztrófákat és katasztrófaeseményeket –
ideértve a kártevők és a betegségek által 
okozott károkat is – követő 
helyreállításába, beruházás megfelelő, 
erdőterületeken és vidéki térségekben 
végrehajtott megelőző intézkedésekbe.

Or. es

Módosítás 1189
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tagállamok prioritási 
kritériumokat állapíthatnak meg az ilyen, 
ágazati szerződésekre, valamint a rövid 
ellátási láncokra és helyi piacokra 
vonatkozó beavatkozástípus keretében 
nyújtott támogatásra.

Or. it
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Módosítás 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) beruházás az állatállomány 
ragadozókkal szembeni védelmébe.

Or. fr

Módosítás 1191
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) beruházás az állatállomány 
ragadozó fajok támadása elleni 
védelmébe;

Or. es

Módosítás 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) beruházás a mezőgazdasági és 
erdészeti földterületekhez való 
hozzáférésbe, valamint a 
birtokrendezésbe.

Or. en
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Módosítás 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) többfunkciós erdészeti 
szolgáltatásokra és tárgyi eszközökre 
irányuló erdészeti beruházások hegyvidéki 
területeken és a legkülső régiókban

Or. fr

Módosítás 1194
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) fiatal mezőgazdasági termelők 
által végrehajtott beruházások;

Or. es

Indokolás

A generációs megújulás ösztönzése érdekében növelni kell a fiatal mezőgazdasági termelők 
által végrehajtott beruházások támogatását.

Módosítás 1195
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) hátrányos természeti adottsággal 
vagy egyéb sajátos hátrányokkal 
rendelkező területeken végrehajtott 
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mezőgazdasági beruházások.

Or. es

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy e területeken folytatódjon a mezőgazdasági termelés, hiszen 
jelentős mértékben hozzájárulnak a biológiai sokféleség fennmaradásához.

Módosítás 1196
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés harmadik albekezdésének 
rendelkezéseitől eltérve a tagállamok a 4. 
cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti,
fiatal mezőgazdasági termelők által 
végrehajtott beruházások esetében a 
támogatás maximális mértékét az 
elszámolható költségek 90%-ában 
korlátozzák.

Or. it

Módosítás 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) beruházás a mezőgazdasági és erdészeti 
földterületekhez való hozzáférésbe, 
valamint a birtokrendezésbe.

Or. en
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Indokolás

Célszerű a birtokrendezést, valamint a mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúrát hozzáadni 
azon beruházások köréhez, amelyek esetében a támogatás maximális mértéke akár 100%-ra is 
emelhető, tekintettel arra, hogy ezek közérdekű beruházások, én nem mindig kapcsolódnak 
közvetlenül a meghatározott konkrét környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzésekhez.

Módosítás 1198
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A vidékfejlesztési alapok nem 
használhatóak a koncentrált 
takarmányozási műveletekre irányuló 
beruházások társfinanszírozására.

Or. en

Módosítás 1199
Merja Kyllönen

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett, a 6. cikkben foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítése érdekében 
támogatást nyújthatnak fiatal 
mezőgazdasági termelőknek és induló 
vállalkozásoknak tevékenységük 
megkezdéséhez.

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett, a 6. cikkben foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítése érdekében 
támogatást nyújthatnak fiatal 
mezőgazdasági termelőknek és induló 
vállalkozásoknak tevékenységük 
megkezdéséhez és vállalkozásfejlesztési 
tevékenységeikhez.

Or. en



PE632.145v01-00 34/159 AM\1172552HU.docx

HU

Módosítás 1200
Merja Kyllönen

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem mezőgazdasági tevékenységet 
folytató üzleti vállalkozások beindítása a 
vidéki térségekben, a helyi fejlesztési 
stratégiák részeként.

c) nem mezőgazdasági tevékenységet 
folytató üzleti vállalkozások beindítása és 
fejlesztése a vidéki térségekben.

Or. en

Módosítás 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ebben a cikkben említett 
beavatkozások oly módon kerüljenek 
felosztásra, hogy az hozzájáruljon a 
nemek közötti egyenlőség eléréséhez a 
vidéki területeken.

Or. en

Módosítás 1202
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a támogatást 
egyösszegű támogatás formájában 
nyújtják. A támogatás, amelynek 
maximális összege 100 000 EUR, 
finanszírozási eszközökkel kombinálható.

(4) A tagállamok a támogatást 
egyösszegű támogatás formájában 
nyújtják. A gazdaságokra irányuló 
beruházásokra elkülönítendő támogatás, 
amelynek maximális összege 100 000 
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EUR, finanszírozási eszközökkel 
kombinálható.

Or. it

Módosítás 1203
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
69 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69a. cikk

Az átállási projekt támogatása -
Mezőgazdasági projektek finanszírozása 

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett, a 6. cikkben foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulás céljából átállási
projekttámogatást nyújthatnak a valódi 
mezőgazdasági termelők számára. 

(2) A projektnek egyetlen, egy kezdeti 
diagnosztikai és cselekvési tervből álló 
leíráson kell alapulnia, amely a 
következőket részletezi: 

- a célkitűzések, valamint azok összhangja 
a KAP-ban említett célkitűzésekkel, 

- a projekt által kielégített szükségletek,

- a célkitűzések eléréséhez szükséges 
beruházások, képzés, 
kötelezettségvállalások és egyéb 
intézkedések, valamint ezek költsége, 

- a projekttel összefüggő kockázatok és 
azok fedezete, 

- a kedvezményezettek és a projekt 
hozzáadott értéke a mezőgazdaság 
számára, 

- a kedvezményezettek és a projekt 
hozzáadott értéke a társadalom számára,

- a projekt tárgyi vagy immateriális 
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beruházásai teljes sikerének biztosítására, 
valamint a kockázatfedezetre szolgáló 
állami támogatásokra vonatkozó igények 
felmérése. 

(3) A tagállamok a támogatást egyösszegű 
támogatás formájában nyújtják. A 
támogatás, amelynek maximális összege 
100 000 EUR, finanszírozási eszközökkel 
kombinálható. 

(4) A tagállamnak a közpénzek 
felhasználásának indoklása érdekében 
ellenőriznie kell a projekt teljesülését. 

(5) A tagállamok e cikk alapján 
kedvezményezettenként csak egy projektet 
finanszírozhatnak. 

Or. fr

Módosítás 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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 nyújthatnak.

Or. de

Indokolás

A kockázatos magatartást nem szabad jutalmazni.

Módosítás 1205
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés
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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 nyújthatnak.

Or. en

Módosítás 1206
Sirpa Pietikäinen

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 nyújthatnak.

Or. en

Módosítás 1207
Bas Eickhout

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 nyújthatnak.

Or. en
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Indokolás

Az éghajlatváltozással összefüggő szélsőséges időjárás költségei évről évre növekednek; ezért 
az a veszély fenyeget, hogy ez a kategória az egyre szűkösebb vidékfejlesztési költségvetésnek 
egyre nagyobb részét emészti fel. Ha kötelezővé tesszük a tagállamok számára, azzal csak azt 
érjük el, hogy csökken az egyéb, a termelési rendszerekben esetlegesen pozitív változásokat 
előidéző vidékfejlesztési intézkedésekre szánt finanszírozás. Ezen kívül lehetővé kell tenni a 
tagállamok számára, hogy maguk döntsenek a kérdésben.

Módosítás 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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 nyújthatnak.

Or. en

Módosítás 1209
Christophe Hansen

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 nyújthatnak.

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamok állami támogatási rendszer keretében működő kockázatkezelési 
rendszerekkel rendelkeznek, és továbbra is ezen rendszereket kívánják használni. Ezért a 
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kockázatkezelési eszközöknek opcionálisnak kell lenniük.

Módosítás 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújtanak támogatást, amelyek segítenek 
a valódi mezőgazdasági termelőknek a 
mezőgazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódó, befolyásukon kívül eső 
termelési és jövedelemkockázatok 
kezelésében, és hozzájárulnak a 6. cikkben 
foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez.

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében támogatást nyújthatnak a 
természeti veszélyekkel szembeni 
reziliencia fokozására irányuló 
kockázatcsökkentő mezőgazdasági 
gyakorlatok, valamint olyan 
kockázatkezelési eszközök alkalmazásának 
előmozdítása érdekében, amelyek 
segítenek a valódi mezőgazdasági
termelőknek a mezőgazdasági 
tevékenységükhöz kapcsolódó, 
befolyásukon kívül eső termelési és 
jövedelemkockázatok kezelésében, és 
hozzájárulnak a 6. cikkben foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez.

Or. de

Indokolás

A kockázatos magatartást nem szabad jutalmazni.

Módosítás 1211
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújtanak támogatást, amelyek segítenek a 
valódi mezőgazdasági termelőknek a 

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújthatnak támogatást, amelyek 
segítenek a valódi mezőgazdasági 
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mezőgazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódó, befolyásukon kívül eső 
termelési és jövedelemkockázatok 
kezelésében, és hozzájárulnak a 6. cikkben 
foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez.

termelőknek a mezőgazdasági 
tevékenységükhöz kapcsolódó, 
befolyásukon kívül eső termelési és 
jövedelemkockázatok kezelésében, és 
hozzájárulnak a 6. cikkben foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez, továbbá 
támogatni és ösztönözni kell azokat a 
kockázatcsökkentési stratégiákat, amelyek 
növelik a mezőgazdasági üzemek 
rezilienciáját és csökkentik a bevételek 
instabilitásának való kitettségüket;

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell a kockázatmérséklést és a válsághelyzetek kialakulásának megelőzését, 
továbbá ezeket a kockázatkezeléssel egyenrangúként kell kezelni.

Módosítás 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében 
nyújtanak támogatást, amelyek segítenek a 
valódi mezőgazdasági termelőknek a 
mezőgazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódó, befolyásukon kívül eső 
termelési és jövedelemkockázatok 
kezelésében, és hozzájárulnak a 6. cikkben 
foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez.

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében 
nyújtanak támogatást, amelyek segítenek a 
valódi mezőgazdasági termelőknek a 
mezőgazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódó, befolyásukon kívül eső 
termelési és jövedelemkockázatok 
kezelésében, és hozzájárulnak a 6. cikkben 
foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez.
Az említett eszközök többféle kockázattal 
számoló kockázatkezelési rendszert is 
magukban foglalhatnak.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak a 6. cikkben felsorolt valamennyi konkrét célkitűzésre reagálniuk kell.

Módosítás 1213
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújtanak támogatást, amelyek segítenek a 
valódi mezőgazdasági termelőknek a 
mezőgazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódó, befolyásukon kívül eső 
termelési és jövedelemkockázatok 
kezelésében, és hozzájárulnak a 6. cikkben 
foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez.

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatcsökkentési és -
kezelési eszközök alkalmazásának 
előmozdítása érdekében nyújthatnak
támogatást, amelyek segítenek a valódi 
mezőgazdasági termelőknek a 
mezőgazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódó, előre nem látható és
befolyásukon kívül eső termelési és 
jövedelemkockázatok elkerülésében, 
mérséklésében és kezelésében, és 
hozzájárulnak a 6. cikkben foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással összefüggő szélsőséges időjárás költségei évről évre növekednek; az a 
veszély fenyeget, hogy ez a kategória az egyre szűkösebb vidékfejlesztési költségvetésnek 
egyre nagyobb részét emészti fel. A kockázatkezelés és a biztosítás nem betonozhatja be a 
veszteségek kockázatát növelő rossz mezőgazdasági gyakorlatokat. Kizárólag azok a 
mezőgazdasági termelők részesülhetnek az EU által finanszírozott magánbiztosításból, akik 
minimálisra csökkentik a kockázatokat (pl. azáltal, hogy rezilienssé teszik rendszereiket az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben, humusz/termőtalajréteg képzése/megóvása révén, illetve 
a monokultúrás termesztési gyakorlatok elkerülésével és a kockázatok magas diverzitású
rendszerek révén történő szétterítésével).

Módosítás 1214
Christophe Hansen

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

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújtanak támogatást, amelyek segítenek a 
valódi mezőgazdasági termelőknek a 
mezőgazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódó, befolyásukon kívül eső 
termelési és jövedelemkockázatok 
kezelésében, és hozzájárulnak a 6. cikkben 
foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez.

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújthatnak támogatást, amelyek 
segítenek a valódi mezőgazdasági 
termelőknek a mezőgazdasági 
tevékenységükhöz kapcsolódó, 
befolyásukon kívül eső termelési és 
jövedelemkockázatok kezelésében, és 
hozzájárulnak a 6. cikkben foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújtanak támogatást, amelyek segítenek a 
valódi mezőgazdasági termelőknek a 
mezőgazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódó, befolyásukon kívül eső 
termelési és jövedelemkockázatok 
kezelésében, és hozzájárulnak a 6. cikkben 
foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez.

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújthatnak támogatást, amelyek 
segítenek a valódi mezőgazdasági 
termelőknek a mezőgazdasági 
tevékenységükhöz kapcsolódó, 
befolyásukon kívül eső termelési és 
jövedelemkockázatok kezelésében, és 
hozzájárulnak a 6. cikkben foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 1216
Sirpa Pietikäinen

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

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújtanak támogatást, amelyek segítenek a 
valódi mezőgazdasági termelőknek a 
mezőgazdasági tevékenységükhöz
kapcsolódó, befolyásukon kívül eső 
termelési és jövedelemkockázatok 
kezelésében, és hozzájárulnak a 6. cikkben 
foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez.

(2) A tagállamok e beavatkozástípus 
keretében olyan kockázatkezelési eszközök 
alkalmazásának előmozdítása érdekében
nyújthatnak támogatást, amelyek 
segítenek a valódi mezőgazdasági 
termelőknek a mezőgazdasági 
tevékenységükhöz kapcsolódó, 
befolyásukon kívül eső termelési és 
jövedelemkockázatok kezelésében, és 
hozzájárulnak a 6. cikkben foglalt konkrét 
célkitűzések teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 1217
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pénzügyi hozzájárulás biztosítási 
rendszerek keretében fizetendő díjakhoz;

törölve

Or. en

Módosítás 1218
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pénzügyi hozzájárulás biztosítási 
rendszerek keretében fizetendő díjakhoz;

törölve

Or. en
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Indokolás

A magánbiztosítások uniós finanszírozása azt jelenti, hogy a KAP forrásai a mezőgazdasági 
termelők helyett a pénzintézetekhez kerülnek, amelyek jelenleg kockázatos gyakorlatokat 
biztosítanak, a kiadások pedig valószínűleg növekedni fognak, ahogy az éghajlatváltozás 
hatásai érezhetővé válnak. Ez nem felel meg a költségvetési hatékonyság elvének.

Módosítás 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pénzügyi hozzájárulás biztosítási 
rendszerek keretében fizetendő díjakhoz;

törölve

Or. de

Indokolás

A kockázatos magatartást nem szabad jutalmazni.

Módosítás 1220
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pénzügyi hozzájárulás biztosítási
rendszerek keretében fizetendő díjakhoz;

a) kedvezőtlen éghajlati események, 
állat- vagy növénybetegségek, 
kártevőfertőzés vagy környezeti esemény 
által a mezőgazdasági termelőknek 
okozott gazdasági veszteségek ellen kötött 
termény-, állat- és növénybiztosítás
biztosítási díjai;

Or. en
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Indokolás

A kockázatkezelésnek célzottabban kell a gazdaságok szintjén fennálló helyzetre 
összpontosítania.

Módosítás 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) pénzügyi hozzájárulás kölcsönös 
kockázatkezelési alapokhoz, ideértve az 
alap létrehozásának adminisztratív 
költségét is.

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állat-
vagy növénybetegség vagy környezeti 
esemény által okozott gazdasági 
veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez;

Or. en

Indokolás

A kockázatkezelésnek célzottabban kell a gazdaságok szintjén fennálló helyzetre 
összpontosítania.

Módosítás 1222
Susanne Melior

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) pénzügyi hozzájárulás kölcsönös 
kockázatkezelési alapokhoz, ideértve az 
alap létrehozásának adminisztratív 
költségét is.

b) a kockázatok megelőzéséhez és az 
ökológiai reziliencia növeléséhez 
kapcsolódó intézkedések jegyzéke;

Or. de
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Indokolás

A kockázatos magatartást nem szabad jutalmazni.

Módosítás 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) pénzügyi hozzájárulás a gazdaságok 
rezilienciáját növelő intézkedésekhez, 
ideértve többek között a növénytermesztés 
diverzifikálására irányuló stratégiákat, 
valamint az agrárerdészeti rendszereket;

Or. en

Indokolás

Az agrárerdészeti rendszerek és a növénytermesztés diverzifikálására irányuló stratégiák 
növelhetik a gazdaságok rezilienciáját.

Módosítás 1224
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) pénzügyi hozzájárulás a 
kockázatcsökkentéshez, például azon 
tájelemek és talajok védelme, amelyek 
csökkentik az aszály, az árvizek és a 
tűzvész kockázatát.

Or. en

Módosítás 1225
Susanne Melior
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Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatható kölcsönös 
kockázatkezelési alapok és biztosítások;

törölve

Or. de

Indokolás

A kockázatos magatartást nem szabad jutalmazni.

Módosítás 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatható kölcsönös 
kockázatkezelési alapok és biztosítások;

a) a támogatható kölcsönös 
kockázatkezelési alapok és biztosítások. A 
(3) bekezdés b), c) és d) pontjának 
alkalmazásában a „kölcsönös 
kockázatkezelési alap” olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti joggal összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek, állat- vagy 
növénybetegségek, kártevőfertőzés vagy 
környezeti esemény következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett;

Or. en
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Indokolás

A kockázatkezelésnek célzottabban kell a gazdaságok szintjén fennálló helyzetre 
összpontosítania.

Módosítás 1227
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatható kölcsönös 
kockázatkezelési alapok és biztosítások;

a) a támogatható kölcsönös 
kockázatkezelési alapok;

Or. en

Indokolás

A magánbiztosítások uniós finanszírozása azt jelenti, hogy a KAP-alapok a mezőgazdasági 
termelők helyett a pénzintézetekhez kerülnek, amelyek jelenleg kockázatos gyakorlatokat 
biztosítanak, a kiadások pedig valószínűleg növekedni fognak, ahogy az éghajlatváltozás 
hatásai érezhetővé válnak. Ez nem felel meg a költségvetési hatékonyság elvének.

Módosítás 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a veszteségek számításának 
módszertana és az ellentételezés 
szempontjából figyelembe vehető előidéző 
tényezők;

b) a veszteségek számításának 
módszertana és az ellentételezés 
szempontjából figyelembe vehető előidéző 
tényezők. Támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a kedvezőtlen éghajlati 
esemény, állat- vagy növénybetegség, 
kártevőfertőzés vagy környezeti esemény 
által okozott veszteségeket, illetve 
valamely, a mezőgazdasági termelő 
terményét elpusztító növénybetegség vagy 
kártevőfertőzés felszámolása, illetve
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továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket. A mezőgazdasági termelő 
éves termelésének kiszámítására mutatók 
alkalmazhatók. Az alkalmazott számítási 
módszernek lehetővé kell tennie az egyes 
mezőgazdasági termelők adott évre vetített 
tényleges veszteségének a megállapítását. 
Az okozott kár mértékének felmérését a 
termékek egyes típusainak sajátos 
jellemzőihez lehet igazítani a következők 
alkalmazása révén:

i. az egyes gazdaságok szintjén, illetve 
helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott biológiai mutatók (a 
biomassza-veszteség mennyisége) vagy a 
terméshozam csökkenésére vonatkozó 
egyenértékű mutatók, vagy

ii. helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott időjárási mutatók (például 
csapadékmennyiség és hőmérséklet);

Or. en

Indokolás

A kockázatkezelésnek célzottabban kell a gazdaságok szintjén fennálló helyzetre 
összpontosítania.

Módosítás 1229
Susanne Melior

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásának és kezelésének 
szabályai.

c) azok a módszerek, amelyeket arra 
használnak, hogy mielőtt a 
kedvezményezettet kártérítésre 
jogosultnak minősítenék, megállapítsák, 
megtett-e minden kockázatelkerülő 
intézkedést.
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Or. de

Indokolás

A kockázatos magatartást nem szabad jutalmazni.

Módosítás 1230
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Közpénzt csak abban az esetben 
lehet biztosítási díjra kifizetni, ha a 
kedvezményezett vállalja, hogy 
kockázatcsökkentési intézkedéseket hajt 
végre a kockázatoknak való kitettségének 
minimálisra csökkentése érdekében.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozással összefüggő szélsőséges időjárás költségei évről évre növekednek; ezért 
az a veszély fenyeget, hogy ez a kategória az egyre szűkösebb vidékfejlesztési költségvetésnek 
egyre nagyobb részét emészti fel. A kockázatkezelés és a biztosítás nem betonozhatja be a 
veszteségek kockázatát növelő rossz mezőgazdasági gyakorlatokat. Ezért kizárólag azok a 
mezőgazdasági termelők részesülhetnek az EU által finanszírozott magánbiztosításból, akik a 
minimálisra csökkentik a kockázatokat (pl. azáltal, hogy rezilienssé teszik rendszereiket az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben humusz/termőtalajréteg képzése/megóvása révén, illetve 
akik elkerülik a monokultúrás termesztési gyakorlatokat és a szétterítik a kockázatokat magas 
diverzitású rendszerek révén).

Módosítás 1231
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Nem kaphatnak támogatást azok a 
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mezőgazdasági termelők, akik 
elmulasztották a jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó előírások 
és a feltételesség által megkövetelt jó 
gazdálkodás révén elkerülni a 
kockázatokat.

Or. en

Módosítás 1232
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatás csak abban az esetben legyen 
odaítélhető, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem legalább 20 %-át.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatás csak abban az esetben legyen 
odaítélhető, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében az átlagos éves termelés, 
bevétel vagy jövedelem visszaesésének 
mértéke meghaladja a megelőző három év, 
illetve a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlaga 
alapján kiszámított átlagos éves jövedelem 
legalább 20%-át. A támogatásnak 
összhangban kell lennie az elérhető 
termeléssel, bevétellel vagy jövedelemmel.

Or. it

Módosítás 1233
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatás csak abban az esetben legyen 
odaítélhető, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatás csak abban az esetben legyen 
odaítélhető, ha az adott mezőgazdasági 
termelő kockázatcsökkentő, illetve -
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visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem legalább 20 %-át.

minimalizáló intézkedéseket hajtott végre, 
és akinek az esetében az átlagos éves 
termelés vagy jövedelem visszaesésének 
mértéke meghaladja a megelőző három év, 
illetve a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlaga 
alapján kiszámított átlagos éves jövedelem 
legalább 30%-át.

Or. en

Módosítás 1234
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a támogatás 
maximális mértékét az elszámolható 
költségek 70 %-ában korlátozzák.

(6) A tagállamok a támogatás 
maximális mértékét az elszámolható 
költségek 50%-ában korlátozzák.

Or. en

Indokolás

Ez a költségvetési korlátozások miatt nem fenntartható - a Bizottság tervezete több tagállamot 
arra fog kötelezni, hogy erre a kategóriára költsenek, általánosságban növelve az egyre 
szűkösebb vidékfejlesztési költségvetésből a magánbiztosításokra fordítandó állami/KAP-
kiadásokat – aminek előnyeit a magánpénzintézetek élvezik –, anélkül, hogy először a szóban 
forgó kockázatok csökkentésére vagy mérséklésére irányuló pozitív változást írna elő.

Módosítás 1235
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy ne 
fordulhasson elő túlkompenzáció ennek az 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy ne 
fordulhasson elő túlkompenzáció ennek az 
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intézkedésnek más, állami és magán
kockázatkezelési programokkal történő 
kombinálása következtében.

intézkedésnek más állami kockázatkezelési 
programokkal történő kombinálása 
következtében.

Or. en

Módosítás 1236
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok nem támogatnak 
olyan beavatkozásokat, amelyek negatív 
hatással lehetnek a környezetre.

Or. en

Indokolás

Az intenzitásnövelést nem szabad finanszírozni.

Módosítás 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A mezőgazdasági üzemek utódlása 
esetén a tagállamok kizárólag azoknak 
mezőgazdasági termelőknek nyújthatnak 
támogatást, akik elérték a nemzeti 
jogszabályokban rögzített nyugdíjkorhatárt.

(7) A mezőgazdasági üzemek utódlása 
esetén, továbbá a gazdaság szintjén 
történő generációs megújulás 
ösztönzésének céljából a tagállamok 
kizárólag azoknak mezőgazdasági 
termelőknek nyújthatnak támogatást, akik 
elérték a nemzeti jogszabályokban rögzített 
nyugdíjkorhatárt.

Or. en
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Indokolás

Az ilyen jellegű együttműködést olyan eszköznek kell tekinteni, illetve úgy kell alkalmazni, 
mint ami hozzájárulhat a generációs megújulás célkitűzéséhez.

Módosítás 1238
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az (1) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően közösségvezérelt helyi 
fejlesztésként említett LEADER 
kezdeményezés gondoskodik a 
gazdaságok, illetve az erdészeti birtokok 
aktív és elsődleges bevonásáról.

Or. it

Módosítás 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett támogatást nyújthatnak a 
mezőgazdasági, erdőgazdasági és vidéki 
vállalkozási ismeretek cseréjéhez és az
ezekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz.

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett támogatást nyújthatnak a 
mezőgazdasági, agrárerdészeti,
erdőgazdasági és vidéki vállalkozási 
ismeretek cseréjéhez és az ezekkel 
kapcsolatos tájékoztatáshoz.

Or. en

Módosítás 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland
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Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett támogatást nyújthatnak a 
mezőgazdasági, erdőgazdasági és vidéki 
vállalkozási ismeretek cseréjéhez és az 
ezekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz.

(1) A tagállamok az e cikkben 
megállapított és KAP-stratégiai tervükben 
részletesebben meghatározott feltételek 
mellett támogatást nyújtanak a 
mezőgazdasági, erdőgazdasági és vidéki 
vállalkozási ismeretek cseréjéhez és az 
ezekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz.

Or. en

Módosítás 1241
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok fedezhetik bármely olyan 
releváns fellépés költségeit, amelynek célja 
az innováció, a képzéshez, a tanácsadási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint a tudás- és információcsere és 
ismeretterjesztés előmozdítása a 6. cikkben 
megfogalmazott célkitűzések teljesítéséhez 
való hozzájárulás érdekében.

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok – elsődlegesen a fiatal 
mezőgazdasági termelők esetében –
fedezhetik bármely olyan releváns fellépés 
költségeit, amelynek célja az innováció, a 
képzéshez, a tanácsadási szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, valamint a tudás- és 
információcsere és ismeretterjesztés 
előmozdítása a 6. cikkben megfogalmazott 
célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulás érdekében.

Or. it

Módosítás 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

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

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok fedezhetik bármely olyan 
releváns fellépés költségeit, amelynek célja 
az innováció, a képzéshez, a tanácsadási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint a tudás- és információcsere és 
ismeretterjesztés előmozdítása a 6. cikkben 
megfogalmazott célkitűzések teljesítéséhez 
való hozzájárulás érdekében.

(2) E beavatkozástípus keretében a 
tagállamok és az EU fedezik bármely olyan 
releváns fellépés költségeit, amelynek célja 
az innováció, a képzéshez, a tanácsadási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint a tudás- és információcsere és 
ismeretterjesztés előmozdítása a 6. cikkben 
megfogalmazott célkitűzések teljesítéséhez 
való hozzájárulás érdekében.

Or. en

Módosítás 1243
Francesc Gambús

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a támogatás maximális 
mértékét az elszámolható költségek 75 %-
ában korlátozzák.

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

Or. es

Módosítás 1244
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a támogatás maximális 
mértékét az elszámolható költségek 75 %-
ában korlátozzák.

A tagállamok a költségek akár 100%-át is 
fedezhetik.

Or. en
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Módosítás 1245
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve, 
mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatás 
létrehozása esetén, a tagállamok 
legfeljebb 200 000 EUR rögzített összegű 
támogatást nyújthatnak.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez nem indokolt, 200 000 EUR jelentősen eltérő nagyságú pénzösszegnek számít a különböző 
tagállamokban.

Módosítás 1246
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
72 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

72a. cikk

A nagyragadozó fajok támadásaiból 
adódó károk megelőzésére és 

mérséklésére szolgáló támogatás

(1) A tagállamok az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
támogathatják az állattartó 
gazdaságoknak a 92/43/EGK tanácsi 
irányelv által védett nagyragadozó fajok 
támadásaitól való védelmére szolgáló 
intézkedések bevezetését és a károkból 
származó veszteségek ellentételezését.

(2) A tagállamok részleges vagy teljes 
mértékű ellentételezést nyújtanak a 
megelőző intézkedések vagy az 
állatállományok által e károk 
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következtében elszenvedett veszteségek
eredményeként bekövetkező 
többletköltségek és elmaradt bevétel 
tekintetében.

(3) A tagállamok meghatározzák a (2) 
bekezdésben előírt ellentételezés tárgyát 
képező veszteségtípusokat és megelőző 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az élőhelyvédelmi irányelv eredményeképpen a védett nagyragadozó fajok példányai nagyobb 
számban vannak jelen az Európai Unióban, és ezzel együtt az állatállományok elleni 
támadások száma is megnőtt. Ezért helyénvaló, hogy a mezőgazdasági termelők 
ellentételezésére egyedi beavatkozásokat vezessünk be a vidékfejlesztési fejezeten belül.

Módosítás 1247
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiválasztási műveletek során az irányító 
hatóságok gondoskodnak a tervezett 
beavatkozások az éghajlat, a 
környezetvédelem és a biológiai sokféleség 
szempontjából történő ellenőrzéséről. 

Or. en

Módosítás 1248
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem 
alkalmazzák a kiválasztási kritériumokat

A tagállamok emellett az egyértelműen 
környezetvédelmi célok megvalósítására 



AM\1172552HU.docx 59/159 PE632.145v01-00

HU

az egyértelműen környezetvédelmi célok 
megvalósítására irányuló beruházásokra, 
illetve azokra, amelyek helyreállításhoz 
kapcsolódnak.

irányuló beruházásokra is alkalmazzák a 
kiválasztási kritériumokat, illetve azokra
is, amelyek helyreállításhoz kapcsolódnak.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi kiválasztási kritériumot minden esetben alkalmazni kell az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében.

Módosítás 1249
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem határozhatók meg kiválasztási 
kritériumok a Horizont 2020 vagy a 
Horizont Európa program szerinti 
kiválósági pecséttel tanúsított, illetve a
Life + program keretében kiválasztott 
műveletekre, feltéve, hogy e műveletek 
összhangban állnak a KAP-stratégiai 
tervvel.

(4) Nem határozhatók meg kiválasztási 
kritériumok a Life + program keretében 
kiválasztott műveletekre, feltéve, hogy e 
műveletek összhangban állnak a KAP-
stratégiai tervvel.

Or. en

Indokolás

Ez az adminisztrációt a LIFE+ projektekre korlátozza, mivel azok már teljesítették a belépési 
feltételeket. A mezőgazdasági Natura 2000 területek vannak a legrosszabb állapotban az 
összes Natura terület közül, mivel rendkívül alacsony finanszírozásban részesülnek, és a 
mezőgazdasági termelők nincsenek arra ösztönözve, hogy megóvják a fajokat, illetve az 
élőhelyeket.

Módosítás 1250
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a finanszírozási eszközt végrehajtó 
szerveknél felmerült kezelési költségek 
visszatérítéshez és kezelési díjához nyújtott 
támogatásnak.

törölve

Or. en

Indokolás

A közpénzeket nem szabad a magánpénzintézetek költségeinek fedezésére használni, 
különösen azért, mert ez az egyre szűkösebb vidékfejlesztési alapokból von el pénzt, és 
elapasztja a természetbarát projektek/gazdálkodás finanszírozására irányuló egyéb hatékony 
kiadási forrásokat.

Módosítás 1251
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
74 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74a. cikk

Egyedi pénzügyi eszközök

(1) Az irányító hatóság alapot hoz létre 
pénzügyi eszközök biztosítására, amelyek
az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) 
pontja szerinti fiatal mezőgazdasági 
termelők által igényelt hitelekhez 
nyújtanak garanciát.

(2) A tagállamok a fiatal mezőgazdasági 
termelőket célzó beavatkozásokra 
vonatkozó előirányzatok legfeljebb 50%-át 
különíthetik el a fent említett alapba.

(3) A tagállamok az e cikkben említett 
pénzügyi eszközt az e rendelet 69. 
cikkében említett támogatással együtt is 
alkalmazhatják.

Or. it
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Módosítás 1252
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. cikk [...] törölve

Or. en

Indokolás

Ez az új eszköz még több (állami) vidékfejlesztési forrás átirányítását tenné lehetővé a 
magánbiztosítási rendszerekbe, ennek előnyeiből pedig a közösségek, a természet és a 
mezőgazdasági termelők helyett a pénzintézetek részesülnének. Az EP és a Tanács 
határozottan elutasította a Bizottság legutóbbi próbálkozását (a salátarendelethez kapcsolódó 
minireformban) arra vonatkozóan, hogy a vidékfejlesztési forrásokat átcsoportosítsa az 
ESBA-hoz, azonban az Európai Bizottság ezen reform révén ugyanazt próbálja keresztülvinni, 
csak más néven (InvestEU), miáltal kevesebb forrás maradna a természetvédelemre, az agrár-
környezetvédelmi intézkedésekre, a LEADER-kezdeményezésre stb.

Módosítás 1253
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 66. cikkben meghatározott, 
hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területekkel kapcsolatos 
kifizetések;

Or. en

Indokolás

Ezeket jelenleg a vidékfejlesztésből (EMVA) finanszírozzák, de feltételek nélkül, a közvetlen 
kifizetésekhez nyújtott kiegészítő kifizetésként használják fel őket; amennyiben továbbra is 
megmaradnak feltétel nélküli, a közvetlen kifizetésekhez nyújtott kiegészítő kifizetéseknek, és a 
közvetlen kifizetésekhez hasonlóan egységesen, régiónként vagy tagállamonként, a hektárok 
száma alapján alkalmazzák őket, ésszerű áthelyezni ezeket a közvetlen kifizetésekkel azonos 
alapba (EMGA).
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Módosítás 1254
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a 70. cikk szerinti kockázatkezelési 
eszközök. 

Or. en

Indokolás

Ezek egyre több és több vidékfejlesztési forrást használnak fel, ezáltal kevesebb marad a 
természetre, a közösségeknek, illetve agrár-környezetvédelmi intézkedésekre. Amennyiben 
áthelyezik őket az EMGA-hoz, több forrás marad az említett 
környezetvédelmi/közösségfejlesztési intézkedésekre.

Módosítás 1255
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EMVA a III. cím IV. 
fejezetében említett beavatkozástípusokat 
finanszírozza.

(2) Az EMVA a III. cím IV. 
fejezetében említett beavatkozástípusokat 
finanszírozza, a 66. és 77. cikkben 
említetteket kivéve.

Or. en

Módosítás 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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

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

(1) A kiadások az adott pénzügyi 
időszak első napjától (január 1-jétől)
elszámolhatók az EMGA- és az EMVA-
alapokból származó hozzájárulásból. A 
kiadásokat a KAP-stratégiai terv Bizottság 
általi jóváhagyását követően fogják 
visszatéríteni.

Or. en

Módosítás 1257
Francesc Gambús

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 86. cikk (5) bekezdése alkalmazásában a 
tagállamoknak az első albekezdésben 
említett, a VI. mellékletben meghatározott 
összegek levonása után és a 15. cikk 
szerinti átcsoportosításokat megelőzően 
rendelkezésre álló pénzügyi előirányzatát a 
VII. melléklet tartalmazza.

A 86. cikk (5) és (5b) bekezdése 
alkalmazásában a tagállamoknak az első 
albekezdésben említett, a VI. mellékletben 
meghatározott összegek levonása után és a 
15. cikk szerinti átcsoportosításokat 
megelőzően rendelkezésre álló pénzügyi 
előirányzatát a VII. melléklet tartalmazza.

Or. es

Módosítás 1258
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 138. cikknek megfelelően 
olyan felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek a IX. 
mellékletet módosítják a tagállamonkénti 
éves bontásnak a releváns fejlemények –

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 138. cikknek megfelelően 
olyan felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek a IX. 
mellékletet módosítják a tagállamonkénti 
éves bontásnak a releváns fejlemények –



PE632.145v01-00 64/159 AM\1172552HU.docx

HU

köztük a 15. és a 90. cikkben említett 
átcsoportosítások – figyelembevétele 
érdekében történő felülvizsgálata, az átfogó 
előirányzatokat nem módosító technikai 
kiigazítások végrehajtása, illetve bármely 
más, jogszabályban előírt, e rendelet 
elfogadása után bekövetkezett változás 
figyelembevétele céljából.

köztük a 90. cikkben említett 
átcsoportosítások – figyelembevétele 
érdekében történő felülvizsgálata, az átfogó 
előirányzatokat nem módosító technikai 
kiigazítások végrehajtása, illetve bármely 
más, jogszabályban előírt, e rendelet 
elfogadása után bekövetkezett változás 
figyelembevétele céljából.

Or. en

Indokolás

A 15. cikkre való hivatkozás itt nem releváns.

Módosítás 1259
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KAP-stratégiai tervet a 106. cikk (6) 
bekezdésének megfelelően jóváhagyó 
bizottsági végrehajtási jogi aktus 
meghatározza az EMVA-ból a terv 
végrehajtásához biztosítandó maximális 
hozzájárulást. Az EMVA hozzájárulását az 
elszámolható közkiadások összege alapján 
kell kiszámítani.

A KAP-stratégiai tervet a 106. cikk (6) 
bekezdésének megfelelően jóváhagyó 
bizottsági végrehajtási jogi aktus 
meghatározza az EMVA-ból a terv 
végrehajtásához biztosítandó minimális és
maximális hozzájárulást. Az EMVA 
hozzájárulását az elszámolható 
közkiadások összege alapján kell 
kiszámítani.

Or. en

Indokolás

Ez minimális hozzájárulást biztosít a vidékfejlesztéshez, lehetővé téve például a természetre, a 
közösségfejlesztésre és az agrár-környezetvédelemre irányuló intézkedések jobb 
finanszírozását, vagy hogy lépést tartsunk a magánbiztosításokra, a digitalizációra stb. 
irányuló vidékfejlesztési kiadások várható növekedésével, amelyek egyébként a környezet-
/közösségbarát, fenntartható vidékfejlesztés finanszírozását csökkentenék.
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Módosítás 1260
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA hozzájárulásának minimális 
mértéke 20 %.

Az EMVA hozzájárulásának minimális
mértéke 10%.

Or. en

Indokolás

Nagyobb rugalmasságot biztosít.

Módosítás 1261
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 80 % az e rendelet 65. cikkében 
említett gazdálkodási 
kötelezettségvállalások, az e rendelet 67. 
cikke szerinti kifizetések, az e rendelet 68. 
cikkében említett nem termelő 
beruházások, az e rendelet 71. cikkében 
említett európai innovációs partnerség és 
az (EU) [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] rendelet 25. cikkében 
közösségvezérelt helyi fejlesztésként 
említett LEADER támogatása esetében;

a) 85% az e rendelet 65. cikkében 
említett gazdálkodási 
kötelezettségvállalások, az e rendelet 67. 
cikke szerinti kifizetések, az e rendelet 68. 
cikkében említett nem termelő 
beruházások, az e rendelet 71. cikkében 
említett európai innovációs partnerség és 
az (EU) [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] rendelet 25. cikkében 
közösségvezérelt helyi fejlesztésként 
említett LEADER támogatása esetében;

Or. en

Módosítás 1262
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 80 % az e rendelet 65. cikkében 
említett gazdálkodási 
kötelezettségvállalások, az e rendelet 67. 
cikke szerinti kifizetések, az e rendelet 68. 
cikkében említett nem termelő 
beruházások, az e rendelet 71. cikkében 
említett európai innovációs partnerség és 
az (EU) [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] rendelet 25. cikkében 
közösségvezérelt helyi fejlesztésként 
említett LEADER támogatása esetében;

a) 85% az e rendelet 65. cikkében 
említett gazdálkodási 
kötelezettségvállalások, az e rendelet 67. 
cikke szerinti kifizetések, az e rendelet 68. 
cikkében említett nem termelő 
beruházások, az e rendelet 71. cikkében 
említett európai innovációs partnerség és 
az (EU) [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] rendelet 25. cikkében 
közösségvezérelt helyi fejlesztésként 
említett LEADER támogatása esetében;

Or. en

Módosítás 1263
Christophe Hansen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) 80% a fiatal mezőgazdasági 
termelők tevékenységének megkezdése 
esetében, a 69. cikkben említettek szerint.

Or. en

Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdése az új programozási időszak 
kiemelt prioritása, ezért 80%-kal kell finanszírozni.

Módosítás 1264
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 100 % az EMVA-ba az e rendelet b) 100% az EMVA-ba az e rendelet 
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15. és 90. cikke alkalmazásában 
átcsoportosított pénzeszközökből 
finanszírozott műveletek esetében.

90. cikke alkalmazásában átcsoportosított 
pénzeszközökből finanszírozott műveletek 
esetében.

Or. en

Indokolás

A 15. cikkre való hivatkozás itt nem releváns.

Módosítás 1265
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EMVA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 5 %-át az (EU) 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
rendelet 25. cikkében közösségvezérelt 
helyi fejlesztésként említett LEADER 
számára kell elkülöníteni.

(1) Az EMVA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 10%-át az (EU) 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
rendelet 25. cikkében közösségvezérelt 
helyi fejlesztésként említett LEADER 
számára kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 1266
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EMVA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 3%-át a 13. cikkben 
említett mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásokra, valamint a 72. cikkben 
említett, az ismeretek cseréjére és 
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tájékoztatásra irányuló beavatkozások 
számára kell elkülöníteni.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek új típusú készségekre és ismeretekre kell szert tenniük ahhoz, 
hogy fenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlatokat vezethessenek be. Az aktuális 
programozási időszakban a tudástranszfer az EMVA kiadásainak nagyjából 1,2%-át, a 
tanácsadási szolgáltatások pedig nagyjából 0,9%-át teszik ki az EU-28 tagállamban. Ezek 
alacsony értékek, és azt mutatják, hogy a mezőgazdasági ismeretek javítását előnyben 
részesítő szólamokat nem kísérik konkrét kiadások. Ezért ésszerű az EMVA legalább 3%-át 
elkülöníteni az ismeretek fejlesztésére.

Módosítás 1267
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EMVA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

törölve

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
legkülső régiókra.

Or. fr

Módosítás 1268
Christophe Hansen

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

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni.

Or. en

Indokolás

A hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek szintén hozzájárulnak a környezet 
megőrzéséhez.

Módosítás 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 50%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e), f) és ia)
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 
állatjóléti célkitűzések megvalósítására 
irányuló beavatkozások számára kell 
elkülöníteni, kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Or. sv
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Indokolás

Az uniós mezőgazdaságnak hozzá kell járulnia a trend megfordításához a környezetvédelem, 
az éghajlat-politika és az állatjólét tekintetében. Ezért az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénz legalább 50%-át a fenntarthatóságra kell 
fordítani.

Módosítás 1270
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló
összes beavatkozástípus számára kell 
elkülöníteni. 

Or. es

Indokolás

A hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken végrehajtott intézkedéseket 
figyelembe kell venni az EMVA-alapok azon 30%-os minimumköltségei között, amelyeket 
kötelező jelleggel a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzésekhez kapcsolódó 
beavatkozásokra kell fordítani, tekintve a mezőgazdasági tevékenységek e területek 
megőrzésére gyakorolt pozitív hatásait. A Bizottság javaslata továbbá ellentmond saját 
hatásvizsgálatának és a 87. cikk (2) bekezdésének c) pontjában előírt súlyozásnak.

Módosítás 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

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

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás minimum 30%-át legalább az 
e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) 
és f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni.

Or. en

Indokolás

A javasolt 30%-os célkitűzés ambiciózus, mivel a hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területeknek történő kifizetések nem szerepelnek a számításokban, és a jelenleg a 
környezetvédelmi kifizetésekbe foglalt követelmények egy része az ökorendszerben fog 
szerepelni.

Módosítás 1272
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló, a 
65., 66., 67., 68., 71. és 72. cikk szerinti
beavatkozások számára kell elkülöníteni.

Or. en
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Módosítás 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMGA-ból és az EMVA-ból a KAP-
stratégiai terv megvalósításához nyújtott, a
IV. és a IX. mellékletben megállapított 
teljes hozzájárulás legalább 50%-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni.

Or. en

Indokolás

Az ökorendszerekre történő ambiciózus elkülönítés nélkül nagy a veszélye annak, hogy a 
következő KAP visszalépést fog jelenteni a környezetvédelem és az éghajlatvédelem területén. 
Ennek elkerülése, valamint Európa nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése 
érdekében az EMGA és az EMVA teljes költségvetésének legalább 50%-át el kell különíteni a 
mezőgazdasági termelők számára gazdálkodási rendszereik önkéntes megváltoztatásához.

Módosítás 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

A IV. és a IX. mellékletben megállapított,
az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott teljes 
hozzájárulásnak, illetve az EMGA 
közvetlen kifizetéseinek legalább a 70%-át
az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), 
e) és f) pontjában meghatározott konkrét 
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célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni,
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára, illetve az említett 
cikk i) pontjában meghatározott 
társadalmi igények kielégítésére kell 
elkülöníteni. A tagállamok dönthetnek 
arról, hogy az EMVA-nak és az EMGA 
közvetlen kifizetéseinek mekkora részét 
használják fel a fent említett célokra, 
feltéve, hogy az összességében eléri a 
70%-ot.

A fenti bekezdés sérelme nélkül, az 
EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 50%-át, valamint az 
EMGA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IV. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 50%-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló, 
kizárólag a 28. cikkben, a 28a. (új)
cikkben, a 65. és 67. cikkben, valamint a 
68. cikk (4) bekezdésének a) pontjában
meghatározott intézkedésekből álló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni. 
A tagállamok dönthetnek arról, hogy az 
EMVA-nak és az EMGA közvetlen 
kifizetéseinek mekkora részét használják 
fel a fent említett célokra, feltéve, hogy az 
összességében eléri az 50%-ot.

Or. de

Indokolás

Források elkülönítése a környezetvédelemre, a természetre, az éghajlat-politikára és a 
szociális ügyekre.

Módosítás 1275
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

A VII. és a IX. mellékletben megállapított,
az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott teljes 
hozzájárulásnak, valamint az EMGA 
közvetlen kifizetéseinek legalább a 70%-át
az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), 
e) és f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására, valamint az 
i) pontjában meghatározott társadalmi 
igények kielégítésére irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat. A tagállamok 
dönthetnek arról, hogy az EMVA-nak és a 
közvetlen kifizetéseknek mekkora részét 
használják fel a fent említett célokra, 
feltéve, hogy az összességében eléri a 
70%-ot.

Az előző bekezdés sérelme nélkül, az 
EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Or. en

Módosítás 1276
Estefanía Torres Martínez

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

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMGA-ból és az EMVA-ból a KAP-
stratégiai terv megvalósításához nyújtott, a 
IX. mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 40%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára – kivéve a 66. 
cikken alapuló beavatkozásokat –, 
valamint a beruházási intézkedések
számára – kivéve a „nem termelőként” 
besoroltakat – kell elkülöníteni. Az 
éghajlat és a környezet szempontjából 
előnyös rendszereknek legalább a 28. cikk 
(9) bekezdésében meghatározott 
költségvetést meg kell kapniuk. A 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulások 
számszerűsítésére jogosultnak kiválasztott 
intézkedéseket egy mezőgazdasági és 
környezetvédelmi irányító szervekből és 
környezetvédelmi szakemberekből álló 
bizottság választja ki. 

Or. es

Módosítás 1277
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 

Az EMGA-ból és az EMVA-ból a KAP-
stratégiai terv megvalósításához nyújtott, a 
IX. mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 50%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
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kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat. Ebből az összegből 
évente legalább 15 milliárd eurót az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
célzott és hatékony biodiverzitási 
rendszerekre kell elkülöníteni. A 
tagállamok minden egyes rendszer 
költségvetésének legalább 2%-át az általa
kitűzött cél elérése szempontjából vett
hatékonyságának független, tudományos 
értékeléséhez kell rendelniük.

Or. en

Indokolás

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Módosítás 1278
Stefan Eck 

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

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e), f) és i)
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 
állatjóléti célkitűzések megvalósítására 
irányuló beavatkozások számára kell 
elkülöníteni, kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat. Az első albekezdés nem 
alkalmazandó a legkülső régiókra.

Or. en

Módosítás 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMGA-ból és az EMVA-ból a KAP-
stratégiai terv megvalósításához nyújtott, a
VII. és a IX. mellékletben megállapított 
teljes hozzájárulás legalább 50%-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések, valamint az i) pontban 
meghatározott, élelmiszerrel és 
egészséggel kapcsolatos célkitűzés
megvalósítására irányuló beavatkozások 
számára kell elkülöníteni, kivéve a 66. 
cikken alapuló beavatkozásokat.

Or. en

Indokolás

A KAP teljes költségvetésének legalább a felét a 6. cikk (1) bekezdésének d), e), f) és i) pontja 
szerinti konkrét célkitűzések megvalósítására irányuló intézkedésekre kell elkülöníteni annak 
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biztosításához, hogy a KAP hatékonyan előmozdítsa a közjó legfontosabb aspektusait, például 
az éghajlatváltozás mérséklését, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást, 
a biológiai sokféleség javítását, valamint az élelmiszerrendszer fenntarthatóságával és az 
egészséggel kapcsolatos társadalmi kihívások megválaszolását.

Módosítás 1280
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni,
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 50%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e), f), h) és i)
pontjában, illetve e rendelet 60. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának vi. alpontjában és 
d) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni,
beleértve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Or. de

Indokolás

Minden tagállam számára kötelező hányadot kell előírni az agrár-környezetvédelmi 
intézkedések, az állatjólét és a hátrányos adottságú területek támogatására.

Módosítás 1281
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 

A teljes EMGA 30%-át és az EMVA-ból a 
KAP-stratégiai terv megvalósításához 
nyújtott, a IX. mellékletben megállapított 
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hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

teljes hozzájárulás legalább 30%-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi KAP az EMGA 30%-át a közvetlen kifizetések rendkívül bürokratikus 
környezetbarátabbá tételéhez, az EMVA 30%-át pedig környezet- és éghajlatvédelmi 
kötelezettségvállalásokhoz rendeli. A 87. cikk azt feltételezi, hogy a kötelező kifizetések 40%-a
és a környezet- és éghajlatvédelmi kötelezettségvállalások 100%-a a Párizsi Megállapodás 
éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzései támogatásának számít, amely célkitűzések nem 
teljesíthetőek anélkül, hogy célszámot határoznánk meg az EMGA-ra vonatkozóan. 
Ugyanakkor módosításom csak az egyéb módosításaimmal együtt értelmezhetőek, és csak 
azokkal, valamint a mezőgazdasági termelők pozitív jutalmazásával együtt lehet alkalmazni, 
az EB eredeti javaslatában szereplő túlzott feltételek nélkül.

Módosítás 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes
hozzájárulás legalább 30 %-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMGA-ból és az EMVA-ból a KAP-
stratégiai terv megvalósításához nyújtott, a 
IX. mellékletben megállapított teljes
hozzájárulások legalább 40%-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Or. en
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Módosítás 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 50%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Or. en

Indokolás

Fontos fokozni a környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos erőfeszítéseket.

Módosítás 1284
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30 %-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló 
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Az EMVA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 50%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések megvalósítására irányuló
beavatkozások számára kell elkülöníteni, 
kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.
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Or. en

Módosítás 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállamnak meg kell határoznia 
egy, a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
konkrét célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulásra elkülönítendő minimális 
összeget. Ezt a GYELV-elemzés, valamint 
az elsődleges fontosságú természetes 
élőhelyekkel és veszélyeztetett fajokkal 
kapcsolatos szükségletek azonosítása 
alapján kell kiszámítani a 92/43/EGK 
irányelvben és a 2009/147/EK irányelvben 
meghatározott kiemelt cselekvési keret 
részeként. Ezt az összeget az e rendelet 65. 
és 67. cikkében és a 68. cikk (4) 
bekezdésében említett intézkedésekre, 
valamint e cikk (7) bekezdésével 
összhangban a [LIFE rendelet] alapján 
meghatározott, a természettel kapcsolatos 
stratégiai projektek támogatására kell 
felhasználni.

Or. de

Indokolás

Források elkülönítése a környezetvédelemre, a természetre, az éghajlat-politikára

Módosítás 1286
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMGA-ból a KAP-stratégiai terv 
megvalósításához nyújtott, a VII. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 5%-át az e rendelet 
6. cikke (1) bekezdésének i) pontjában 
meghatározott konkrét élelmiszer-
biztonsági és állatjóléti célkitűzések 
megvalósítására irányuló beavatkozások 
számára kell előirányozni.

Or. en

Módosítás 1287
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
legkülső régiókra.

törölve

Or. en

Módosítás 1288
Susanne Melior

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
legkülső régiókra.

törölve

Or. de

Indokolás

Források elkülönítése a környezetvédelemre, a természetre, az éghajlat-politikára
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Módosítás 1289
Angélique Delahaye

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EMVA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b), d), 
e), f), h) és j) pontjában meghatározott 
konkrét környezetvédelmi és éghajlat-
politikai célkitűzések megvalósítására 
irányuló beavatkozások számára kell 
elkülöníteni, kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat;

Or. fr

Módosítás 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EMVA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének d), e), 
f) és ia) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 
állatjóléti célkitűzések megvalósítására 
irányuló beavatkozások számára kell 
elkülöníteni, kivéve a 66. cikken alapuló 
beavatkozásokat.

Or. en
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Indokolás

A KAP kidolgozása és végrehajtása során az EU-nak és a tagállamoknak teljes mértékben 
szem előtt kell tartaniuk az állatjóléti követelményeket, mivel az állatok érző lények (az 
EUMSZ 13. cikke). Ennek magában kell foglalnia az állatjóléti célkitűzésekhez való 
hozzájárulást célzó kiadások elkülönítését is.

Módosítás 1291
Angélique Delahaye

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EMVA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át az e 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b), d), 
e), f), h) és j) pontjában meghatározott 
beruházásokkal és vidéki vállalkozásokkal 
kapcsolatos konkrét célkitűzések 
megvalósítására irányuló beavatkozások 
számára kell elkülöníteni, kivéve a 66. 
cikken alapuló beavatkozásokat;

Or. fr

Módosítás 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EMVA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott, a IX. 
mellékletben megállapított teljes 
hozzájárulás legalább 5%-át a 6. cikk (1) 
bekezdésének ia) pontjában meghatározott 
konkrét állatjóléti célkitűzések 
megvalósítására irányuló beavatkozások
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számára kell elkülöníteni, kivéve a 66. 
cikken alapuló beavatkozásokat.

Or. en

Módosítás 1293
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EMGA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át a 26. 
cikkben meghatározott, az első hektárokra 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
támogatásra kell elkülöníteni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a támogatásokkal a kis- és közepes gazdaságokat célozzuk meg, az 
EMGA-ból nyújtott hozzájárulás 30%-át átcsoportosításra kell elkülöníteni.

Módosítás 1294
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A III. cím II. fejezete 2. 
szakaszának 4. alszakaszában említett, 
éghajlat- és környezetvédelmi célokat 
szolgáló rendszerekre elkülönített 
indikatív pénzügyi előirányzatok összege a 
VII. mellékletben meghatározott összegek 
legalább 30%-a lesz.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
első albekezdésben említett pénzügyi 
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előirányzatot a 90. cikkel összhangban a 
tagállam EMVA-előirányzataihoz 
csoportosítják át, feltéve, hogy azt a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e), f) és i) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai, 
valamint a társadalmi igényekkel 
kapcsolatos célkitűzések megvalósítására 
irányuló EMVA-beavatkozásokra 
használják fel.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az ökorendszerekre vonatkozó kiadások minimális hányadát az egyenlő 
versenyfeltételek és valamennyi tagállam közös fellépésének biztosítása érdekében.

Módosítás 1295
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A VII. mellékletben meghatározott, 
a 15. és a 90. cikkekben említett 
átcsoportosítások előtti összegek legalább 
65%-át a III. cím II. fejezete 2. 
szakaszának 1. alszakaszában előírt, a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatásra kell fordítani.

Or. en

Módosítás 1296
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az EMGA-ból a KAP-stratégiai 
terv megvalósításához nyújtott teljes 
hozzájárulás legalább 50%-át a 28. 
cikkben meghatározott, éghajlat- és 
környezetvédelmi célokat szolgáló 
rendszerekre kell elkülöníteni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy segítsük a mezőgazdasági termelők átállását az éghajlat- és 
környezetbarátabb termelési módszerekre, valamint az Unió éghajlatváltozással és 
környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében az EMGA-
ból származó hozzájárulás legalább 50%-át ökorendszerekre kell elkülöníteni.

Módosítás 1297
Paul Brannen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A VII. mellékletben meghatározott 
összeg legalább 20%-át a 28. cikkben 
említett rendszerekre kell elkülöníteni.

Or. en

Indokolás

A javasolt összeg a legkisebb összeg, amelyet meg kell fontolni, más olyan javaslatokkal 
együtt, amelyek megakadályozzák a közvetlen kifizetéseknek a környezetre és az éghajlatra 
közvetlenül káros és elhibázott támogatásokra történő felhasználását, valamint azokokkal 
együtt, amelyek célja a javaslatnak az éghajlat, a környezet és az állatjólét tekintetében 
történő megvalósításának javítása. Egyébként az S&D árnyékelőadójának nincs kifogása az 
50%-ra irányuló javaslat ellen.

Módosítás 1298
Bas Eickhout
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Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A VII. mellékletben meghatározott 
összegek legfeljebb 30%-át a III. cím II. 
fejezete 2. szakaszának 1. alszakaszában 
előírt, az életképességet elősegítő, 
alapszintű jövedelemtámogatásra kell 
fordítani. Ezt a maximumot 2027-re 0%-
ra kell csökkenteni, lehetővé téve a 
források célzottabb intézkedésekre történő 
átcsoportosítását.

Or. en

Indokolás

Az alapszintű jövedelemtámogatást ki kell vezetni, lehetővé téve a közpénzek célzottabb 
felhasználását eredményalapú támogatási rendszerek révén.

Módosítás 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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 25%-a lehet.

Or. en

Módosítás 1300
Francesc Gambús
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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 13,5%-a lehet.

Or. es

Módosítás 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

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.

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő jövedelemtámogatás a múltban egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtett 
bizonyos ágazatokban. Az Uniónak továbbra is a KAP piacorientált megközelítését kell 
támogatnia, ezért csökkentenie kell a termeléstől függő jövedelemtámogatás maximális 
összegét.

Módosítás 1302
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő támogatások nem haladhatják meg a VII. mellékletben meghatározott 
összegek 10%-át.

Módosítás 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Az eredményként kapott százalékos érték 
nem haladhatja meg a Bizottság által a 
termeléstől függő önkéntes támogatásra a 
2018-as igénylési év tekintetében 
jóváhagyott százalékos értéket.

Or. en

Módosítás 1304
Francesc Gambús

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdéstől eltérve, azok a 
tagállamok, amelyek – az 1307/2013/EU 
rendelet 53. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban – az ugyanazon rendelet II. 
mellékletében meghatározott éves nemzeti 
felső összeghatáruk több mint 15%-át
termeléstől függő önkéntes támogatásra 
használták, dönthetnek úgy, hogy a VII. 
mellékletben meghatározott összeg 15%-
ánál magasabb összeget használnak fel 
termeléstől függő jövedelemtámogatásra. 
Az eredményként kapott százalékos érték 
nem haladhatja meg a Bizottság által a 
termeléstől függő önkéntes támogatásra a 
2018-as igénylési év tekintetében 
jóváhagyott százalékos értéket.

Or. es

Módosítás 1305
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett százalékos 
érték legfeljebb 2 %-kal emelhető, feltéve, 

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

hogy a 10%-ot meghaladó százalékos 
értéknek megfelelő összeget a III. cím II. 
fejezete 2. szakaszának 1. alszakasza 
szerinti, fehérjenövényekre nyújtott 
támogatásra, illetve az erdő-szántó vagy 
erdő-legelő rendszerek, mint az erdőkön 
kívüli fák tanúsított rendszereinek 
támogatására kell előirányozni.

Or. en

Indokolás

A 30. cikket érintő módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 1306
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 1307
Francesc Gambús

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett százalékos 
érték legfeljebb 2%, feltéve, hogy 10%-ot

Az első albekezdésben említett százalékos 
érték legfeljebb 2,1%, feltéve, hogy 13,5%-
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meghaladó százalékos értéknek megfelelő 
összeget a III. cím II. fejezete 2. 
szakaszának 1. alszakasza szerinti, 
fehérjenövényekre nyújtott támogatásra 
kell előirányozni.

ot meghaladó százalékos értéknek 
megfelelő összeget a III. cím II. fejezete 2. 
szakaszának 1. alszakasza szerinti, 
fehérjenövényekre nyújtott támogatásra 
kell előirányozni.

Or. es

Módosítás 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben említett százalékos 
érték legfeljebb 5%-kal emelhető, feltéve, 
hogy a 25%-ot meghaladó százalékos 
értéknek megfelelő összeget a III. cím II. 
fejezete 2. szakaszának 1. alszakasza 
szerinti, fehérjenövényekre nyújtott 
támogatásra kell előirányozni. .

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő jövedelemtámogatásra irányuló beavatkozások hozzájárulnak a 
sérülékeny ágazatok stabilizálásához, segítenek a mezőgazdasági termelőknek megbirkózni az 
olyan kedvezőtlen hatásokkal, mint a piaci volatilitás, az éghajlatváltozás vagy a 
foglalkoztatási követelmények. Egyes ágazatok a támogatás jelenlegi szintje ellenére sem 
érnek el elfogadható jövedelmezőségi szintet. Ezért a megfelelő mértékű termeléstől függő 
jövedelemtámogatási beavatkozások alapvető fontosságúak ezen ágazatok 
versenyképességének és fenntarthatóságának megőrzésében.

Módosítás 1309
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olajokban és fehérjében gazdag 
növényekre nyújtott támogatás megfelel a 
megújulóenergia-irányelvben 
meghatározott, az e növények 
melléktermékeiből történő bioüzemanyag-
előállításra vonatkozó célkitűzéseknek.

Or. fr

Módosítás 1310
Francesc Gambús

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak a VII. 
mellékletben meghatározott összeg 
legalább 15%-át a III. cím II. fejezete 2. 
szakaszának 1a. alszakaszában előírt 
támogatásra kell fordítaniuk. 

Or. es

Módosítás 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az első pillérből történő 
kifizetéseket, beleértve a termeléstől függő 
támogatásokat, hektáronként és 
kedvezményezettenként az uniós közvetlen 
kifizetések hektáronkénti átlagösszege 
kétszeresének megfelelő összegre kell 
korlátozni.

Or. en
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Módosítás 1312
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 28. cikkben említett 
ökorendszerekre vonatkozó indikatív 
pénzügyi előirányzatoknak 2021-ben és 
2022-ben legalább 30%-nak, 2023-ban és 
2024-ben legalább 40%-nak, 2025-ben és 
2026-ban legalább 50%-nak, 2027-ben 
pedig legalább 60%-nak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 1313
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A KAP-alapok nem használhatók 
koncentrált takarmányozási műveletek 
finanszírozására, illetve támogatására.

Or. en

Módosítás 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben dönthetnek úgy, hogy az 
EMVA-előirányzat bizonyos hányadát a 

(7) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben dönthetnek úgy, hogy az 
EMVA-előirányzat bizonyos hányadát a 
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következőkre fordítják: támogatások 
mozgósítása és a [LIFE rendelet] alapján 
meghatározott, a természettel kapcsolatos 
integrált stratégiai projektek körének 
kibővítése, valamint transznacionális 
tanulási célú mobilitáshoz kapcsolódó, 
elsősorban fiatal mezőgazdasági 
termelőkre összpontosító, a mezőgazdaság 
és a vidékfejlesztés területén az [Erasmus 
rendelettel] összhangban végrehajtott 
fellépések finanszírozása.

következőkre fordítják: támogatások 
mozgósítása és a [LIFE rendelet] alapján 
meghatározott, a természettel kapcsolatos 
integrált stratégiai projektek körének 
kibővítése, valamint transznacionális 
tanulási célú mobilitáshoz kapcsolódó, 
elsősorban fiatal mezőgazdasági 
termelőkre, valamint a vidéken élő nőkre
összpontosító, a mezőgazdaság és a 
vidékfejlesztés területén az [Erasmus 
rendelettel] összhangban végrehajtott 
fellépések finanszírozása.

Or. sv

Módosítás 1315
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A VII. mellékletben meghatározott 
összegek legalább 10%-át a 28. cikk 
szerinti éghajlat- és környezetvédelmi 
célokat szolgáló önkéntes rendszerek 
(ökorendszerek) támogatására kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 1316
Jadwiga Wiśniewska

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

87. cikk törölve

Az éghajlati kérdések nyomon követése

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

(2) Az előirányzott kiadáshoz való 
hozzájárulás becslését egyedi súlyozások 
alkalmazásával kell elvégezni, amelyeket 
annak alapján kell differenciálni, hogy a 
támogatás jelentősen vagy mérsékelten 
járul-e hozzá az éghajlatváltozással 
összefüggő célkitűzésekhez. Ezeket a 
súlyozásokat a következőképpen kell 
elvégezni:

a) 40 % a III. cím II. fejezete II. 
szakaszának 2., illetve 3. alszakaszában 
említett, a fenntarthatóságot elősegítő, 
alapszintű jövedelemtámogatás és 
kiegészítő jövedelemtámogatás esetében;

b) 100 % a III. cím II. fejezete II. 
szakaszának 4. alszakaszában említett, 
éghajlat- és környezetvédelmi célokat 
szolgáló rendszerek esetében;

c) 100 % a 86. cikk (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
beavatkozások esetében;

d) 40 % a 66. cikkben említett 
hátrányos természeti adottságok és egyéb 
területspecifikus hátrányok esetében.

Or. pl

Indokolás

Figyelembe véve a jövőbeni KAP egyszerűsítésével kapcsolatos feltételezést, az éghajlattal 
összefüggő kiadásokra vonatkozó jelentéstétellel kapcsolatos rendelkezések bevezetése 
indokolatlannak tűnik. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy (a jelenlegi programozási 
időszakhoz hasonlóan) a rendelettervezet rendelkezéseket állapít meg a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kiadások minimális szintjének (a 2. pillérből származó források legalább 
30%-a) ellenőrzésére vonatkozóan. Ezért az éghajlat-politikával kapcsolatos kiadások 
kiegészítő nyomon követése indokolatlan.

Módosítás 1317
Françoise Grossetête
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Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlati kérdések nyomon 
követése

Az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kérdések, valamint a diffúz 
szennyezéssel szembeni küzdelem nyomon 
követése

Or. fr

Indokolás

Az európai költségvetés környezetbarátabbá tételének nemcsak az éghajlathoz kell 
kapcsolódnia, hanem a biológiai sokféleséghez és a diffúz szennyezéssel szembeni 
küzdelemhez is, ezért egyaránt fontos ezen területek KAP-hoz való, e célkitűzések elérése 
érdekében történő hozzájárulásának, valamint az összes uniós politikához történő 
hozzájárulásának nyomon követése.

Módosítás 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlati kérdések nyomon követése A környezetvédelmi és az éghajlati 
kérdések nyomon követése

Or. en

Módosítás 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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 és közös módszertan 
alkalmazásával értékeli, hogy mennyiben 
járult hozzá a szakpolitika az 
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éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzések teljesítéséhez.

éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzések teljesítéséhez. A Bizottság 
rendszeresen jelentést készít az 
éghajlatváltozás elleni fellépés 
érvényesítése irányába tett 
előrehaladásról, a kiadások összegét is 
tartalmazóan. Az eredményeket a 122. 
cikkben meghatározott éves 
felülvizsgálaton mutatják be.

Or. en

Módosítás 1320
Françoise Grossetête

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 
éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzések teljesítéséhez.

(1) A tagállamok információi alapján a 
Bizottság egyszerű és közös módszertan 
alkalmazásával értékeli, hogy mennyiben 
járult hozzá a szakpolitika az 
éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleséggel összefüggő célkitűzések 
teljesítéséhez, valamint a diffúz 
szennyezéssel szembeni küzdelemhez.

Or. fr

Módosítás 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 
éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzések teljesítéséhez.

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

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak megfelelő, az éghajlatváltozással összefüggő és az általános környezetvédelmi 
kiadásokhoz kapcsolódó módszertan alkalmazásával kell az értékelést elvégeznie.

Módosítás 1322
Bas Eickhout

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 
éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzések teljesítéséhez.

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

Or. en

Indokolás

Ezt a lehető legpontosabban kell elvégezni, hogy biztosított legyen az uniós források ésszerű 
elköltése. A KAP-nak az eredményekért kell fizetnie, nem az üres fecsegésért.

Módosítás 1323
Estefanía Torres Martínez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az éghajlattal kapcsolatos 
kiadásokra vonatkozó módszertannak 
figyelembe kell vennie a kibocsátásoknak 
a tagállamok stratégiai terveiben szereplő 



AM\1172552HU.docx 101/159 PE632.145v01-00

HU

intézkedések eredményeképpen várhatóan 
bekövetkező csökkenését és a 
szénmegkötés növekedését, és e 
módszertant az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökséggel és a tagállamokkal 
egyeztetve kell kidolgozni.

Or. es

Módosítás 1324
Estefanía Torres Martínez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A környezetvédelemmel 
kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 
módszertannak figyelembe kell vennie a 
mezőgazdaság által a környezetre 
gyakorolt hatásnak a tagállamok 
stratégiai terveiben szereplő intézkedések 
eredményeképpen várhatóan bekövetkező 
javulását, és e módszertant az Európai
Környezetvédelmi Ügynökséggel és a 
tagállamokkal egyeztetve kell kidolgozni.

Or. es

Módosítás 1325
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előirányzott kiadáshoz való 
hozzájárulás becslését egyedi súlyozások 
alkalmazásával kell elvégezni, amelyeket 
annak alapján kell differenciálni, hogy a 
támogatás jelentősen vagy mérsékelten 
járul-e hozzá az éghajlatváltozással 
összefüggő célkitűzésekhez. Ezeket a 

törölve
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súlyozásokat a következőképpen kell 
elvégezni:

a) 40 % a III. cím II. fejezete II. 
szakaszának 2., illetve 3. alszakaszában 
említett, a fenntarthatóságot elősegítő, 
alapszintű jövedelemtámogatás és 
kiegészítő jövedelemtámogatás esetében;

b) 100 % a III. cím II. fejezete II. 
szakaszának 4. alszakaszában említett, 
éghajlat- és környezetvédelmi célokat 
szolgáló rendszerek esetében;

c) 100 % a 86. cikk (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
beavatkozások esetében;

d) 40 % a 66. cikkben említett 
hátrányos természeti adottságok és egyéb 
területspecifikus hátrányok esetében.

Or. es

Módosítás 1326
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előirányzott kiadáshoz való
hozzájárulás becslését egyedi súlyozások 
alkalmazásával kell elvégezni, amelyeket 
annak alapján kell differenciálni, hogy a 
támogatás jelentősen vagy mérsékelten 
járul-e hozzá az éghajlatváltozással 
összefüggő célkitűzésekhez. Ezeket a 
súlyozásokat a következőképpen kell 
elvégezni:

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

E tanulmányok alapján a Bizottság 
nyomonkövetési módszertant javasol, 
hogy megbizonyosodjon arról, hogy: 

a) kizárólag a kibocsátás csökkentéséhez 
és megkötéséhez jelentős mértékben 
hozzájáruló tevékenységekhez köthető 
kiadások számítanak éghajlathoz 
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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. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság KAP-javaslatait vizsgáló jelentésében az Európai Számvevőszék a KAP 
éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez való becsült hozzájárulását „irreálisnak” 
tartotta. Ezt a hozzájárulást beavatkozásonként, a tevékenységek tényleges hatásán alapulva 
kell számítani, amit a szakértői értékelésen átesett tudományos munkákkal mérnek. A 
Bizottság által javasolt súlyozott becslések azzal a veszéllyel járnak, hogy mérsékelik az Unió 
általános éghajlat-politikai törekvéseit, mivel nem ellenőrizhető, hogy a különböző kiadások 
ténylegesen járnak-e bármiféle, az éghajlatra gyakorolt hatással.

Módosítás 1327
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előirányzott kiadáshoz való 
hozzájárulás becslését egyedi súlyozások 
alkalmazásával kell elvégezni, amelyeket 
annak alapján kell differenciálni, hogy a 
támogatás jelentősen vagy mérsékelten 
járul-e hozzá az éghajlatváltozással 
összefüggő célkitűzésekhez. Ezeket a 
súlyozásokat a következőképpen kell 
elvégezni:

(2) Az előirányzott kiadáshoz való 
hozzájárulás becslését egyedi súlyozások 
alkalmazásával kell elvégezni, amelyeket 
annak alapján kell differenciálni, hogy a 
támogatás jelentősen vagy mérsékelten 
járul-e hozzá az éghajlatváltozással és a 
biológiai sokféleséggel összefüggő 
célkitűzésekhez, valamint a diffúz 
szennyezéssel szembeni küzdelemhez. 
Ezeket a súlyozásokat a következőképpen 
kell elvégezni:
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Or. fr

Módosítás 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előirányzott kiadáshoz való 
hozzájárulás becslését egyedi súlyozások 
alkalmazásával kell elvégezni, amelyeket 
annak alapján kell differenciálni, hogy a 
támogatás jelentősen vagy mérsékelten 
járul-e hozzá az éghajlatváltozással 
összefüggő célkitűzésekhez. Ezeket a 
súlyozásokat a következőképpen kell 
elvégezni:

(2) Az előirányzott kiadáshoz való
hozzájárulás becslését egyedi súlyozások 
alkalmazásával kell elvégezni, amelyeket 
annak alapján kell differenciálni, hogy a 
támogatás jelentősen vagy mérsékelten 
járul-e hozzá az éghajlatváltozással 
összefüggő célkitűzésekhez, és az Unió 
éghajlattal kapcsolatos 
markerrendszerének kell kiegészítenie. 
Ezeket a súlyozásokat a következőképpen 
kell elvégezni:

Or. en

Módosítás 1329
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 40 % a III. cím II. fejezete II. 
szakaszának 2., illetve 3. alszakaszában 
említett, a fenntarthatóságot elősegítő, 
alapszintű jövedelemtámogatás és 
kiegészítő jövedelemtámogatás esetében;

törölve

Or. en

Módosítás 1330
Bas Eickhout
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Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 100 % a III. cím II. fejezete II. 
szakaszának 4. alszakaszában említett, 
éghajlat- és környezetvédelmi célokat 
szolgáló rendszerek esetében;

törölve

Or. en

Módosítás 1331
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 100 % a 86. cikk (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
beavatkozások esetében;

törölve

Or. en

Módosítás 1332
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 100 % a 86. cikk (2) bekezdésének 
első albekezdésében említett 
beavatkozások esetében;

c) 100% a 65. és a 67. cikkben
említett beavatkozások esetében;

Or. en

Módosítás 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye
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Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) 100% a III. cím II. fejezete 2. 
szakaszának 1. alszakasza szerinti, 
fehérjenövényekre nyújtott támogatás 
esetében;

Or. en

Módosítás 1334
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 40 % a 66. cikkben említett 
hátrányos természeti adottságok és egyéb 
területspecifikus hátrányok esetében.

törölve

Or. en

Módosítás 1335
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 40 % a 66. cikkben említett 
hátrányos természeti adottságok és egyéb 
területspecifikus hátrányok esetében.

d) 60% a 66. cikkben említett 
hátrányos természeti adottságok és egyéb 
területspecifikus hátrányok esetében.

Or. en

Módosítás 1336
Stefan Eck
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Rendeletre irányuló javaslat
87 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

87a. cikk

Az állatjóléti kérdések nyomon követése 

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

(2) Az előirányzott kiadáshoz való 
hozzájárulás becslését egyedi súlyozás 
alkalmazásával kell elvégezni, amelyet 
annak alapján kell differenciálni, hogy a 
támogatás jelentősen vagy mérsékelten 
járul-e hozzá az állatjóléttel összefüggő 
célkitűzésekhez. 

A súlyozás a következő: a) 100% a 86. 
cikk (3) bekezdésében említett 
beavatkozások esetében; b) 30% a III. cím 
II. fejezete II. szakaszának 4. 
alszakaszában említett, éghajlat- és 
környezetvédelmi célokat szolgáló 
rendszerek esetében. 

Or. en

Módosítás 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben megjelölik az egyes 
beavatkozásokra vonatkozó indikatív 
pénzügyi előirányzatokat. Ennek az 
indikatív pénzügyi előirányzatnak minden 
egyes beavatkozás esetében meg kell 
egyeznie a 89. cikkben említett, százalékos 
arányban kifejezett variancia alkalmazása 

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben megjelölik az egyes 
beavatkozásokra vonatkozó indikatív 
pénzügyi előirányzatokat, összhangban a 
28. cikk (1) bekezdésével és a 86. cikk (2) 
bekezdésével. Ennek az indikatív pénzügyi 
előirányzatnak minden egyes beavatkozás 
esetében meg kell egyeznie a 89. cikkben 
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nélküli tervezett egységnyi összeg és a 
tervezett kimenetek szorzatával.

említett, százalékos arányban kifejezett 
variancia alkalmazása nélküli tervezett 
egységnyi összeg és a tervezett kimenetek 
szorzatával.

Or. en

Módosítás 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a III. cím II. fejezetében említett, a
termeléstől független közvetlen kifizetések 
és a termeléstől függő 
jövedelemtámogatások;

a) a termeléstől független közvetlen 
kifizetések, kivéve a 28. cikkben 
meghatározott éghajlat- és 
környezetvédelmi célokat szolgáló 
rendszereket, és a III. cím II. fejezetében 
említett termeléstől függő 
jövedelemtámogatások;

Or. en

Módosítás 1339
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozóan a IV. mellékletben 
megállapított tagállami előirányzatoknak a 
gyapotágazat támogatására előirányzott, a 
VI. mellékletben megállapított összegek 
levonása után kapott összegének legfeljebb
15 %-át a 2021–2026. naptári évekre 
vonatkozóan a tagállamoknak a 2022–
2027. pénzügyi évekre megállapított 
EMVA-előirányzataihoz; vagy

a) a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozóan a IV. mellékletben 
megállapított tagállami előirányzatoknak a 
gyapotágazat támogatására előirányzott, a 
VI. mellékletben megállapított összegek 
levonása után kapott összegének legfeljebb
20%-át a 2021–2026. naptári évekre 
vonatkozóan a tagállamoknak a 2022–
2027. pénzügyi évekre megállapított 
EMVA-előirányzataihoz; vagy

Or. en
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Indokolás

Az EMVA kifizetései általánosságban célirányosabbak a célok teljesítését illetően, mint az 
EMGA kifizetései. Annak biztosítása érdekében, hogy a KAP elérje célkitűzéseit, az 
előirányzatoknak csak az eredményorientáltabb EMVA-előirányzatokhoz történő 
átcsoportosítását szabad engedélyezni.

Módosítás 1340
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 1341
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Az EMVA kifizetései általánosságban célirányosabbak a célok teljesítését illetően, mint az 
EMGA kifizetései. Annak biztosítása érdekében, hogy a KAP elérje célkitűzéseit, az 
előirányzatoknak csak az eredményorientáltabb EMVA-előirányzatokhoz történő 
átcsoportosítását szabad engedélyezni.

Módosítás 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A környezetvédelem és az éghajlat-politika támogatása a II. pillérben

Módosítás 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a 2022–2027. pénzügyi évekre 
vonatkozó tagállami EMVA-előirányzatok 
legfeljebb 15%-át a 28. cikkben
meghatározott, éghajlat- és 
környezetvédelmi célokat szolgáló 
rendszerekre elkülönített tagállami 
előirányzatokhoz.
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Or. en

Módosítás 1344
Jadwiga Wiśniewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a 2022–2027. pénzügyi évekre 
vonatkozó tagállami EMVA-előirányzatok 
legfeljebb 25%-át a IV. mellékletben 
meghatározott, a 2021–2026. naptári 
években folyósítandó közvetlen 
kifizetésekre elkülönített tagállami 
előirányzatokhoz.

Or. pl

Indokolás

Az új végrehajtási modell végrehajtásából származó eredmények célzott felhasználásához
kellő rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára.

Módosítás 1345
Christophe Hansen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a 2022–2027. pénzügyi évekre 
vonatkozó tagállami EMVA-előirányzatok 
legfeljebb 20%-át a IV. mellékletben 
meghatározott, a 2021–2026. naptári 
években folyósítandó közvetlen 
kifizetésekre elkülönített tagállami 
előirányzatokhoz.

Or. en
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Módosítás 1346
Susanne Melior

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetlen kifizetésekre elkülönített 
tagállami pénzügyi előirányzatoknak az 
első albekezdésben említett EMVA-
előirányzatokhoz történő 
átcsoportosítására vonatkozó százalékos 
arány növelhető a következők szerint:

törölve

a) legfeljebb 15 százalékpontig, 
feltéve, hogy a tagállamok ugyanilyen 
mértékű emelést alkalmaznak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzéseket 
megvalósító, EMVA-finanszírozású 
beavatkozások esetében;

b) legfeljebb 2 százalékpontig, feltéve, 
hogy a tagállamok ugyanilyen mértékű 
emelést hajtanak végre a 86. cikk (4) 
bekezdése b) pontjának megfelelően.

Or. de

Módosítás 1347
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legfeljebb 15 százalékpontig, 
feltéve, hogy a tagállamok ugyanilyen 
mértékű emelést alkalmaznak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzéseket 
megvalósító, EMVA-finanszírozású 
beavatkozások esetében;

a) legfeljebb 30 százalékpontig, 
feltéve, hogy a tagállamok ugyanilyen 
mértékű emelést alkalmaznak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzéseket 
megvalósító, EMVA-finanszírozású 
beavatkozások esetében;
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Or. en

Módosítás 1348
Susanne Melior

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közvetlen kifizetésekre 
elkülönített tagállami pénzügyi 
előirányzatoknak az első bekezdésben 
említett EMVA-előirányzatokhoz történő 
átcsoportosítására vonatkozó százalékos 
arány növelhető a következők szerint:

a) legfeljebb 50 százalékpontig, feltéve, 
hogy a tagállamok ugyanilyen mértékű 
emelést alkalmaznak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzéseket 
megvalósító, EMVA-finanszírozású 
beavatkozások esetében;

b) legfeljebb 2 százalékpontig, feltéve, 
hogy a tagállamok ugyanilyen mértékű 
emelést hajtanak végre a 86. cikk (4) 
bekezdése b) pontjának megfelelően.

Or. de

Indokolás

A környezet és az éghajlat támogatása a II. pillérben

Módosítás 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok KAP-stratégiai tervet A tagállamok KAP-stratégiai tervet 
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dolgoznak ki e rendeletnek megfelelően 
azzal a céllal, hogy végrehajtsák az EMGA 
és az EMVA által a 6. cikkben 
meghatározott konkrét célkitűzések 
teljesítése érdekében finanszírozott uniós 
támogatást.

dolgoznak ki e rendeletnek és különösen e 
rendelet 4. cikkének megfelelően azzal a 
céllal, hogy végrehajtsák az EMGA és az 
EMVA által a 6. cikkben meghatározott 
konkrét célkitűzések teljesítése érdekében 
finanszírozott uniós támogatást.

Or. de

Módosítás 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok benyújtják a Bizottság 
számára az e rendelet 95. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában és 97. 
cikkében meghatározott saját egyéni 
beavatkozási stratégiáikat, a Bizottság 
pedig uniós dokumentummá alakítja át 
ezeket a beavatkozási stratégiákat.

Or. de

Módosítás 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 103. cikk (2) bekezdésében említett 
GYELV-elemzés és a 96. cikkben említett 
igényfelmérés alapján a tagállamok a KAP-
stratégiai tervükben a 97. cikkben foglaltak 
szerint beavatkozási stratégiát határoznak 
meg, amelyben a 6. cikkben meghatározott 
konkrét célkitűzések elérését szolgáló 
célokat és mérföldköveket jelölnek meg. A 
célokat az I. sz. mellékletben ismertetett
közös eredménymutatók alkalmazásával 

A 103. cikk (2) bekezdésében említett 
GYELV-elemzés és a 96. cikkben említett 
igényfelmérés alapján a tagállamok a KAP-
stratégiai tervükben a 97. cikkben foglaltak 
szerint beavatkozási stratégiát határoznak 
meg, amelyben a 6. cikkben meghatározott 
konkrét célkitűzések elérését szolgáló 
célokat és mérföldköveket jelölnek meg. A 
célokat az I. sz. mellékletben ismertetett 
közös eredmény- és hatásmutatók
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kell meghatározni. alkalmazásával kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 1352
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 103. cikk (2) bekezdésében említett 
GYELV-elemzés és a 96. cikkben említett 
igényfelmérés alapján a tagállamok a KAP-
stratégiai tervükben a 97. cikkben foglaltak 
szerint beavatkozási stratégiát határoznak 
meg, amelyben a 6. cikkben meghatározott 
konkrét célkitűzések elérését szolgáló 
célokat és mérföldköveket jelölnek meg. A 
célokat az I. sz. mellékletben ismertetett 
közös eredménymutatók alkalmazásával 
kell meghatározni.

A 103. cikk (2) bekezdésében említett 
GYELV-elemzés és a 96. cikkben említett 
igényfelmérés alapján a tagállamok a KAP-
stratégiai tervükben a 97. cikkben foglaltak 
szerint beavatkozási stratégiát határoznak 
meg, amelyben a 6. cikkben meghatározott 
konkrét célkitűzések elérését szolgáló 
célokat és mérföldköveket jelölnek meg. A 
célokat az I. sz. mellékletben ismertetett 
közös eredmény- és hatásmutatók
alkalmazásával kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi KAP-stratégiai tervnek a 
2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig 
tartó időszakra kell vonatkoznia.

Valamennyi KAP-stratégiai terv két évvel e 
reform hatályba lépését követően lép 
hatályba.

Or. de

Módosítás 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
tagállamok által az e rendelet 95b. cikke 
értelmében összeállított beavatkozási 
stratégiákat figyelembe vegyékk az uniós 
dokumentumban. 

Or. de

Módosítás 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
uniós dokumentum koherens legyen, és a 
tagállamok által a 95b. cikkel 
összhangban e rendelet vonatkozó 
céljainak elérésére javasolt beavatkozási 
stratégiákon alapuljon.

Or. de

Módosítás 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Erőteljesebb törekvések a 
környezetvédelmi és az éghajlat-politikai 
célkitűzések tekintetében

Erőteljesebb törekvések a 
környezetvédelmi, az éghajlat-politikai és 
az állatjóléti célkitűzések tekintetében

Or. sv



AM\1172552HU.docx 117/159 PE632.145v01-00

HU

Módosítás 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással
összehasonlítva – összességében nagyobb
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül – a 
költségvetésnek az 1306/2013/EU rendelet 
110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított arányával
összehasonlítva – összességében a 
költségvetés nagyobb hányadát különítik 
el a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések eléréséhez. A tagállamok az 
egyes intézkedésekre elkülönített források 
arányára vonatkozóan a következő 
összehasonlításokat teszik:

a) az e rendelet 28. cikkében 
meghatározott intézkedések 
összehasonlítása az 1307/2013/EU 
rendelet 43. cikkével

b) a 65. és 67. cikk, valamint a 68. cikk (4) 
bekezdése szerinti beavatkozások 
összehasonlítása az 1305/2013/EU 
rendelet 17. cikkének d) pontjával, 21–23. 
cikkével, 25. és 34. cikkével.

Or. de

Indokolás

Források elkülönítése a környezetvédelemre és az éghajlat-politikára

Módosítás 1358
Sirpa Pietikäinen
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Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez. Az ökológiai termelésre 
történő áttéréshez vagy az ökológiai 
termelés fenntartásához a KAP-stratégiai 
tervekben az e rendelet 28. és 65. cikke 
értelmében biztosított kifizetések 
meghaladják a 2021 előtt a vidékfejlesztés 
keretében az ökológiai gazdálkodást 
folytató termelőknek kifizetett teljes 
összeget, amelyet változatlan árakat 
használva éves átlagként kell számítani.

Or. en

Módosítás 1359
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
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rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – uniós szinten
összességében nagyobb hozzájárulást 
biztosítsanak a 6. cikk (1) bekezdésének d), 
e) és f) pontjában meghatározott konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések eléréséhez, valamint hogy a 
különböző tagállamok mezőgazdasági 
termelői számára egyenlő 
versenyfeltételekről gondoskodjanak.

Or. en

Módosítás 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e), f) és ia) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi, 
éghajlat-politikai és állatjóléti célkitűzések 
eléréséhez.

Or. en
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Indokolás

Az állatjólétről szóló legutóbbi (442. sz.) Eurobarométer tematikus felmérés azt mutatta, hogy 
az EU polgárainak 82%-a szerint a tenyésztett állatok jólétét jobban kell védeni. E területen 
helyénvalónak és szükségesnek tűnnek az erőteljesebb törekvések.

Módosítás 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e), f) és ia) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi, 
éghajlat-politikai és állatjóléti célkitűzések 
eléréséhez.

Or. sv

Indokolás

A legutóbbi Eurobarometer felmérés azt mutatta, hogy az EU polgárainak 82%-a szerint a 
tenyésztett állatok jólétét jobban kell védeni. Ezért indokolt ezt a KAP-ban erőteljesebb 
törekvésekkel kifejezni.

Módosítás 1362
Merja Kyllönen

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

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül – az 
1306/2013/EU rendelet 110. cikke (2) 
bekezdése első albekezdésének b) 
pontjában megállapított célkitűzés 
teljesítéséhez a 2014–2020-as időszakban 
az EMGA és az EMVA keretében 
biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 1363
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül – az 
1306/2013/EU rendelet 110. cikke (2) 
bekezdése első albekezdésének b) 
pontjában megállapított célkitűzés 
teljesítéséhez a 2014–2020-as időszakban 
az EMGA és az EMVA keretében 
biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.
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Or. en

Indokolás

A KAP-stratégiai tervnek erősítenie kell a törekvéseket, továbbá, mivel a kifizetéseknek az 
eredményeken kell alapulniuk, a terveket úgy kell kidolgozni, hogy azok valódi fejlődést 
biztosítsanak, ne csak törekedjenek a fejlődésre.

Módosítás 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül arra 
törekednek, hogy – az 1306/2013/EU 
rendelet 110. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában megállapított 
célkitűzés teljesítéséhez a 2014–2020-as 
időszakban az EMGA és az EMVA 
keretében biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítsanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

(1) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben és különösen a beavatkozási 
stratégiának a 97. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában említett elemein keresztül – az 
1306/2013/EU rendelet 110. cikke (2) 
bekezdése első albekezdésének b) 
pontjában megállapított célkitűzés 
teljesítéséhez a 2014–2020-as időszakban
az EMGA és az EMVA keretében 
biztosított teljes hozzájárulással 
összehasonlítva – összességében nagyobb 
hozzájárulást biztosítanak a 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai célkitűzések 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 1365
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ökológiai termelésre történő 
áttéréshez vagy az ökológiai termelés 
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fenntartásához a KAP-stratégiai 
tervekben az e rendelet 28. és 65. cikke 
értelmében biztosított kifizetések 
meghaladják a 2021 előtt a vidékfejlesztés 
keretében az ökológiai gazdálkodást
folytató termelőknek kifizetett teljes 
összeget, amelyet változatlan árakat 
használva éves átlagként kell számítani.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodás a környezetvédelmi és társadalmi célok elérésének fontos módja. 
Ugyanakkor az ágazat támogatása számos országban korlátozott, és fennáll a veszélye, hogy 
a jövőben még inkább csökkenni fog. Ezért fontos követelményként előírni a rendeletben, hogy 
ne csökkenjenek az ökológiai gazdálkodásra való áttérésre irányuló törekvések.

Módosítás 1366
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben a rendelkezésre álló információk 
alapján kifejtik, hogyan kívánják 
megvalósítani a teljes hozzájárulásnak az
(1) bekezdés szerinti növelését. E 
kifejtésnek releváns információkon, 
például a 95. cikk (1) bekezdésének a)–f) 
pontjában és a 95. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában említett elemeken kell 
alapulnia.

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben a rendelkezésre álló információk 
alapján kifejtik, hogyan kívánják 
megvalósítani a teljes hozzájárulásnak az
(1) bekezdés szerinti növelését. E 
kifejtésnek releváns információkon, 
például a 95. cikk (1) bekezdésének a)–f) 
pontjában és a 95. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában említett elemeken kell 
alapulnia. A tagállamok adott esetben 
konkrét intézkedéseket hozhatnak a 91. 
cikkben meghatározott célok elérése 
érdekében. Nem szükséges, hogy ezek az 
intézkedések a meglévő intézkedések 
közvetlen folytatásai legyenek. Kisebb 
eltérések évről évre elfogadhatóak, feltéve, 
hogy megfigyelhető a 2021. január 1-től 
2027. december 31-ig tartó stratégiai 
tervezési időszak céljainak elérése felé 
történő haladás.
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Or. en

Módosítás 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben a rendelkezésre álló 
információk alapján kifejtik, hogyan 
kívánják megvalósítani a teljes 
hozzájárulásnak az (1) bekezdés szerinti 
növelését. E kifejtésnek releváns 
információkon, például a 95. cikk (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és a 95. cikk
(2) bekezdésének b) pontjában említett
elemeken kell alapulnia.

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben kifejtik, hogyan kívánják 
megvalósítani a teljes hozzájárulásnak az
(1) bekezdés szerinti növelését, beleértve 
azt is, hogyan tervezik annak biztosítását, 
hogy a 91. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
mutatók alapán kitűzött célok a jelenlegi 
helyzethez képest javulást 
eredményezzenek. E kifejtésnek releváns 
információkon, például a 95. cikk (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és a 95. cikk
(2) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett elemeken kell alapulnia.

Or. de

Indokolás

Források elkülönítése a környezetvédelemre és az éghajlat-politikára

Módosítás 1368
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben a rendelkezésre álló információk 
alapján kifejtik, hogyan kívánják 
megvalósítani a teljes hozzájárulásnak az
(1) bekezdés szerinti növelését. E 
kifejtésnek releváns információkon, 
például a 95. cikk (1) bekezdésének a)–f) 

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben kifejtik, hogy milyen hatást 
kívánnak elérni 2027-ig a 
környezetvédelem és az éghajlat-politika 
terén, a meghatározott célkitűzések 
alapján és az I. mellékletben előírt 
releváns hatásmutatókat felhasználva, 
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pontjában és a 95. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában említett elemeken kell 
alapulnia.

valamint azt, hogyan kívánják 
megvalósítani a teljes hozzájárulásnak az
(1) bekezdés szerinti növelését. E 
kifejtésnek releváns információkon, 
például a 95. cikk (1) bekezdésének a)–f) 
pontjában és a 95. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában említett elemeken kell 
alapulnia.

Or. es

Módosítás 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben a rendelkezésre álló 
információk alapján kifejtik, hogyan 
kívánják megvalósítani a teljes 
hozzájárulásnak az (1) bekezdés szerinti 
növelését. E kifejtésnek releváns 
információkon, például a 95. cikk (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és a 95. cikk
(2) bekezdésének b) pontjában említett 
elemeken kell alapulnia.

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben az I. mellékletben 
meghatározott, releváns hatásmutatókra 
vonatkozó célok alapján kifejtik, hogy 
milyen környezetvédelmi és éghajlat-
politikai célkitűzéseket kívánnak elérni a 
2021–2027-es időszak során, valamint azt,
hogyan kívánják megvalósítani a teljes 
hozzájárulásnak az (1) bekezdés szerinti 
növelését. E kifejtésnek releváns 
információkon, például a 95. cikk (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és a 95. cikk
(2) bekezdésének b) pontjában említett 
elemeken kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a környezetvédelmi és éghajlat-politikai törekvések értékeléséhez a 
hatásmutatókat és az azokhoz kapcsolódóan kitűzött célokat kell használniuk.

Módosítás 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds
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Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben a rendelkezésre álló
információk alapján kifejtik, hogyan 
kívánják megvalósítani a teljes 
hozzájárulásnak az (1) bekezdés szerinti 
növelését. E kifejtésnek releváns 
információkon, például a 95. cikk (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és a 95. cikk
(2) bekezdésének b) pontjában említett 
elemeken kell alapulnia.

(2) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben a legújabb és legmegbízhatóbb
információk alapján kifejtik, hogyan 
kívánják megvalósítani a teljes 
hozzájárulásnak az (1) bekezdés szerinti 
növelését. E kifejtésnek releváns 
információkon, például a 95. cikk (1) 
bekezdésének a)–f) pontjában és a 95. cikk
(2) bekezdésének b) pontjában említett 
elemeken kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 1371
Francesc Gambús

Rendeletre irányuló javaslat
92 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

92a. cikk

Minimális regionális célkitűzések a 
hátrányos természeti adottsággal vagy 
egyéb konkrét hátránnyal rendelkező 

területeken, a gazdálkodásra és a fiatal 
mezőgazdasági termelőkre irányuló 

beruházások

(1) Azoknak a tagállamoknak, amelyek a 
2014–2020 közötti időszak során az 
1305/2013/EU rendelet I. fejezetének II. 
címében található kikötéssel összhangban 
regionális vidékfejlesztési programok 
benyújtását választották a KAP-stratégiai 
terveiket, valamint konkrétabban a 66., 
68. és 69. cikkben meghatározott, a 
vidékfejlesztési beruházásokra irányuló 
stratégiai elemeket felhasználva, a 
hátrányos természeti adottsággal vagy 
egyéb konkrét hátránnyal rendelkező 
régiók tekintetében az egyes régiók 
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szintjén legalább ugyanazokhoz a 
célkitűzésekhez és támogatási összegekhez 
kell hozzájárulniuk, valamint hozzá kell 
járulniuk a gazdálkodásra és a fiatal 
mezőgazdasági termelők tevékenységének 
megkezdésére irányuló beruházásokhoz.

(2) A tagállamok KAP-stratégiai terveinek 
– amelyekre a fenti (1) bekezdés 
vonatkozik – az egyes régióik szintjén be 
kell vezetniük egy értelemszerűen 
alkalmazandó mutatórendszert, valamint 
a mutatók értékelését a 7a. cikkben 
meghatározottak szerint, továbbá végre 
kell hajtaniuk a KAP-stratégiai terv 
tartalmának vonatkozó részét.

Or. es

Módosítás 1372
Francesc Gambús

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a KAP-stratégiai terv elemeit 
regionális szinten határozzák meg, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
nemzeti szinten elkészített KAP-stratégiai 
terv elemeivel való egységességet és 
következetességet.

törölve

Or. en

Módosítás 1373
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a KAP-stratégiai terv elemeit regionális 
szinten határozzák meg, a tagállamoknak 

Ha a KAP-stratégiai terv elemeit regionális 
szinten határozzák meg, a tagállamoknak 
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biztosítaniuk kell a nemzeti szinten 
elkészített KAP-stratégiai terv elemeivel
való egységességet és következetességet.

biztosítaniuk kell, hogy ezek a
vidékfejlesztési elemek koherensek és 
összhangban vannak a nemzeti szinten 
elkészített KAP-stratégiai terv elemeivel.

Or. it

Módosítás 1374
Francesc Gambús

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai terveket regionális szinten kell 
elkészíteni, és minden egyes tagállamnak 
gondoskodni kell arról, hogy a regionális 
stratégiai tervek koherensek legyenek a 
nemzeti szinten elkészített KAP-stratégiai 
terv célkitűzéseivel és mutatóival.

Or. en

Módosítás 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a KAP-stratégiai 
terveiket és a kapcsolódó mellékleteiket 
nyilvánossá teszik, mind a tervszakaszban, 
mind jóváhagyásukat követően, lehetővé 
téve a tájékoztatáson alapuló nyilvános
eszmecserét. A tagállamok konzultálnak a 
partnerekkel a KAP-stratégiai terv és a 
kapcsolódó dokumentáció közzétételére 
vonatkozó intézkedésekről.

Or. en
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Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek, a civil társadalomnak és a médiának hozzáféréssel kell 
rendelkeznie a KAP-stratégiai tervekhez, beleértve azok tervezeteit és végleges változatait, 
hogy demokratikus vita alakulhasson ki azokról a kérdésekről, amelyek központi 
jelentőségűek az emberek élete szempontjából, például arról, hogyan termeljük 
élelmiszereinket. Ahhoz, hogy az új teljesítési modell „eredményeken alapuló megközelítése” 
működjön, nagyobb fokú polgári részvétel szükséges, mivel a jogi megfelelés fontossága 
csökkent, helyette a „helyszínen elért eredmények” számítanak. Fontos, hogy minimális 
átláthatósági követelményeket dolgozzunk ki az Unió egészére nézve, mivel ezek jelenleg 
jelentős eltéréseket mutatnak Unió-szerte.

Módosítás 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a KAP-stratégiai 
terveiket és a kapcsolódó mellékleteiket 
nyilvánossá teszik, mind a tervszakaszban, 
mind jóváhagyásukat követően, lehetővé 
téve a tájékoztatáson alapuló nyilvános
eszmecserét. A tagállamok konzultának a 
partnerekkel a KAP-stratégiai terv és a 
kapcsolódó dokumentáció közzétételére 
vonatkozó intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 1377
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a KAP-stratégiai 
terveiket és a kapcsolódó mellékleteiket 
nyilvánossá teszik, mind a tervszakaszban, 
mind jóváhagyásukat követően, lehetővé 
téve a tájékoztatáson alapuló nyilvános
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eszmecserét. A tagállamok konzultának a 
partnerekkel a KAP-stratégiai terv és a 
kapcsolódó dokumentáció közzétételére 
vonatkozó intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek, a civil társadalomnak és a médiának hozzáféréssel kell 
rendelkeznie a KAP-stratégiai tervekhez, beleértve azok tervezeteit és végleges változatait, 
hogy demokratikus vita alakulhasson ki azokról a kérdésekről, amelyek központi 
jelentőségűek az emberek élete szempontjából, például arról, hogyan termeljük 
élelmiszereinket. Ahhoz, hogy az új teljesítési modell „eredményeken alapuló megközelítése” 
működjön, nagyobb fokú polgári részvétel szükséges, mivel a jogi megfelelés fontossága 
csökkent, helyette a „helyszínen elért eredmények” számítanak. Fontos, hogy minimális 
átláthatósági követelményeket dolgozzunk ki az Unió egészére nézve, mivel ezek jelenleg 
jelentős eltéréseket mutatnak Unió-szerte.

Módosítás 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a KAP-stratégiai 
terveiket és a kapcsolódó mellékleteiket 
nyilvánossá teszik, mind a tervszakaszban, 
mind jóváhagyásukat követően, hogy 
biztosítsák a tájékoztatáson alapuló 
nyilvános eszmecsere lehetőségét.

Or. sv

Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek, a civil társadalomnak és a médiának hozzáféréssel kell 
rendelkeznie a KAP-stratégiai tervekhez, beleértve azok tervezeteit, lehetővé téve az emberek 
számára, hogy részt vegyenek az azokról a kérdésekről folytatott nyílt eszmecserében, 
amelyek központi jelentőségűek az életük szempontjából, például arról, hogyan termeljük 
élelmiszereinket.
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Módosítás 1379
Jadwiga Wiśniewska

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ügyekben illetékes hatóságok 
tevőlegesen részt vegyenek a terv 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos szempontjainak 
kidolgozásában.

törölve

Or. pl

Indokolás

A stratégiai tervekkel kapcsolatosan széles körű konzultációt kell folytatni a partnerekkel. 
Ezért nem kell konkrét rendelkezéseket létrehozni, amelyek szabályozzák a környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai ügyekben illetékes hatóságok tevőleges részvételének biztosítását a terv 
környezetvédelmi és éghajlati szempontjainak fejlesztésében.

Módosítás 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ügyekben illetékes hatóságok
tevőlegesen részt vegyenek a terv 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos szempontjainak 
kidolgozásában.

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ügyekben illetékes hatóságok
teljeskörűen részt vegyenek a terv
valamennyi elemének kidolgozásában, és 
különösen arról, hogy azok együttesen 
feleljenek a terv környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos szempontjaiért, 
beleértve a környezetvédelmi 
célkitűzéseknek az eredmény- és 
hatásmutatók, a 28., a 28a. (új) és a 65–
67. cikk alapján történő meghatározását.
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Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi és az éghajlat-politikai aspektusok hatékony integrálása

Módosítás 1381
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ügyekben illetékes hatóságok
tevőlegesen részt vegyenek a terv 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos szempontjainak 
kidolgozásában.

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ügyekben illetékes hatóságok
teljeskörűen részt vegyenek a terv
kidolgozásában, és azok együttesen 
feleljenek a terv környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos szempontjaiért.

Or. en

Módosítás 1382
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ügyekben illetékes hatóságok
tevőlegesen részt vegyenek a terv 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos szempontjainak
kidolgozásában.

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy kikérik a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai ügyekben illetékes 
hatóságok, valamint az érdekelt felek 
véleményét a terv környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos szempontjainak
kidolgozása előtt.

Or. en
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Módosítás 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ügyekben illetékes hatóságok 
tevőlegesen részt vegyenek a terv 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos szempontjainak 
kidolgozásában.

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ügyekben illetékes hatóságok 
tevőlegesen és inkluzívan részt vegyenek a 
terv környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos szempontjainak 
kidolgozásában.

Or. en

Módosítás 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ügyekben illetékes hatóságok 
tevőlegesen részt vegyenek a terv 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos szempontjainak 
kidolgozásában.

(2) A KAP-stratégiai terv elkészítéséért 
felelős tagállami szerv gondoskodik róla, 
hogy a környezetvédelmi, éghajlat-politikai 
és az egészséggel kapcsolatos ügyekben 
illetékes hatóságok tevőlegesen részt 
vegyenek a terv környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos szempontjainak 
kidolgozásában.

Or. en

Módosítás 1385
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gazdasági és szociális partnerek; b) gazdasági, környezetvédelmi és 
szociális partnerek, a tudósokat is 
beleértve;

Or. en

Módosítás 1386
Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gazdasági és szociális partnerek; b) környezetvédelmi, gazdasági és 
szociális partnerek, a tudósokat is 
beleértve;

Or. en

Módosítás 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi és az éghajlat-politikai aspektusok hatékony integrálása

Módosítás 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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;

Or. en

Indokolás

A környezetvédelem terén érdekelt felek és partnerek tényleges részvétele szükséges a 
hatékony végrehajtás biztosítása érdekében.

Módosítás 1390
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a környezetvédelmi partnereket és 
a civil társadalom egyéb részeit –
különösen azokat, amelyek tevékenységei 
az e javaslat 6. cikkében meghatározott 
konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak –
képviselő releváns szervezetek és – adott 
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előmozdításáért felelős szervezetek. esetben – a társadalmi befogadásnak, az 
alapvető jogok érvényesítésének, a
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
a nemek közötti egyenlőségnek és a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
előmozdításáért felelős szervezetek.

Or. en

Indokolás

Azokkal a civil társadalmi csoportokkal kell konzultálni, amelyek a 6. cikk kilenc 
célkitűzéséhez kapcsolódnak, ideértve a mezőgazdasági termelők képviselőit, a 
környezetvédelem és a biológiai sokféleség megóvása, az élelmiszer és az egészségügy stb. 
terén működő szervezeteket. Hasznos lenne itt kifejezetten hivatkozni a 6. cikkre.

Módosítás 1391
Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1394
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Helyi akciócsoportok vagy egyéb 
szubregionális fejlesztési ügynökségek, 
amelyek fel tudják használni a forrásokat 
a LEADER-kezdeményezés keretében.
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Or. en

Módosítás 1395
Bas Eickhout

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 egyenlő feltételekkel
bevonják ezeket a partnereket a KAP-
stratégiai terv elkészítésébe és 
végrehajtásába, nevezetesen az 
igényfelmérésre szolgáló módok 
meghatározásába. A tagállamok emellett 
bevonnak minden partnert a KAP-
stratégiai terv elkészítésének ütemtervéről 
és eljárási lépéseiről szóló döntésekbe, 
elegendő időt biztosítva a különböző 
érintett szereplők közötti koordinálásra és 
eszmecserére. A partnerségeket a 
240/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelettel összhangban kell 
megszervezni és végrehajtani. 

Or. en

Indokolás

A partnereknek közös döntéseket kell hozniuk a KAP-stratégiai tervek elkészítésének 
ütemtervéről és eljárási lépéseiről, mivel e folyamat megszervezésének módja kritikus 
fontosságú annak érdekében, hogy valamennyi szereplő hatékonyan részt vehessen benne. Az 
európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó 
európai magatartási kódexről szóló 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben előírt szabályok jelenleg sokkal részletesebbek, mint e rendelet, amit meg kell 
erősíteni.

Módosítás 1396
Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A b) pontban szereplő partnerek 
mindegyikét egyenlő arányban képviselik, 
és biztosítják a b) és c) pontok közötti 
kiegyensúlyozott képviseletet.

A tagállamok egész mindvégig bevonják 
ezeket a partnereket a KAP-stratégiai terv 
elkészítésébe és végrehajtásába, többek 
között a 111. cikkben meghatározott 
monitoringbizottságban való részvétel 
révén, és gondoskodnak arról, hogy 
valamennyi dokumentumot időben 
megosszanak és kellő erőforrásokat 
rendeljenek a koordinációra és az érdekelt 
felek közötti eszmecsere előmozdítására.

Or. en

Módosítás 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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 b) pontban felsorolt valamennyi 
partnernek azonos képviselettel kell 
rendelkeznie, továbbá biztosítani kell a b) 
és a c) pont közötti kiegyensúlyozott 
megoszlást. A tagállamok bevonják ezeket 
a partnereket a KAP-stratégiai terv 
elkészítésébe és végrehajtásába, többek 
között azáltal, hogy részt vesznek a 111.
cikkben meghatározott 
monitoringbizottságban.

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi és az éghajlat-politikai szempontok hatékony integrálása
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Módosítás 1398
Paul Brannen

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 és végrehajtásába, többek 
között a 111. cikkben meghatározott 
monitoringbizottságban való részvétel 
révén.

A partnerségeket a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel összhangban kell megszervezni 
és végrehajtani.

Or. en

Módosítás 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 és végrehajtásába.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási szakasz során számos kérdés merül fel, ezért hivatkozni kell a partnerség 
elvére e szakasz során is.

Módosítás 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerségeket a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel összhangban kell megszervezni 
és végrehajtani.

Or. de

Indokolás

A rendelet 6. cikkéből eredő, a partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló 
szöveg azért került bevezetésre, hogy javítsa a résztvevők hozzáférését a KAP 
programtervezési folyamatához.

Módosítás 1401
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kapcsolattartási pontot hoz 
létre a partnerek részére, hogy biztosítsa a 
Bizottsághoz való közvetlen 
hozzáférésüket.

Or. en

Módosítás 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok gondoskodnak a 
megfelelő pénzgazdálkodásról, valamint 
az uniós források hatékony és eredményes 
felhasználásáról. Megakadályozzák a 
szabálytalanságokat és az uniós források 
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bármely nem hatékony felhasználását. A 
tagállamok és a Bizottság 
együttműködnek az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, valamint az 
összeférhetetlenségre vonatkozó 
jogszabályok betartásának biztosításában. 
Megelőző intézkedéseket tesznek a csalás, 
a korrupció és más jogellenes 
tevékenységek ellen, valamint fellépnek az 
összeférhetetlenséget előidéző helyzetek 
megelőzése érdekében. 

Or. cs

Módosítás 1403
Christophe Hansen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a környezetvédelemhez és az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez 
hozzájáruló elemek ismertetése;

Or. en

Módosítás 1404
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a partnerek konzultációjáról szóló 
III. melléklet;

c) a partnerek konzultációjáról szóló 
III. melléklet és a partnerek által 
benyújtott észrevételek gyűjteménye, 
valamint, hogy ezeket az észrevételeket 
figyelembe vette-e az irányító hatóság, és 
ha igen, hogyan.

Or. en
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Indokolás

Az észrevételek gyűjteménye növelné az átláthatóságot, és biztosítaná a civil társadalmi 
partnerek hatékony hozzájárulását.

Módosítás 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a hatásmutatók jelenlegi és 
célértékeinek összefoglalása;

Or. en

Módosítás 1406
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 6. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódó igények 
azonosítása a GYELV-elemzés eredményei 
alapján. Valamennyi igényt ismertetni kell 
függetlenül attól, hogy kielégíti-e őket a 
KAP-ra vonatkozó stratégiai terv vagy 
sem;

b) a 6. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez és a 13a. cikkben
meghatározott ökológiai gazdálkodáshoz 
való hozzájáruláshoz kapcsolódó igények 
azonosítása a GYELV-elemzés eredményei 
alapján. Valamennyi igényt ismertetni kell 
függetlenül attól, hogy kielégíti-e őket a 
KAP-ra vonatkozó stratégiai terv vagy 
sem;

Or. en

Módosítás 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában ismertetett, a mezőgazdasági 
üzemek fennmaradását biztosító 
jövedelemmel és az üzemek 
rezilienciájával kapcsolatos célkitűzés 
vonatkozásában a kockázatkezeléshez 
kapcsolódó igények felmérése;

c) a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és 
f) pontjában említett konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések esetében az értékelésnek meg 
kell felelnie a XI. mellékletben említett 
jogalkotási eszközökből eredő nemzeti 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
terveknek.

Or. en

Módosítás 1408
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a célkitűzések és az eszközök 
közötti kompromisszumok és konfliktusok, 
valamint annak elemzése, hogy a 
tagállamok hogyan szándékoznak azokat 
csökkenteni, illetve mérsékelni az 5. és a 
6. cikk szerinti összes KAP-célkitűzés 
teljesítése érdekében.

Or. en

Indokolás

A GYELV-elemzés elvégzése során a tagállamok konfliktusokkal fognak szembesülni pl. a 
termelés/gazdaság és a környezetvédelem között. Mivel ezek a konfliktusok elkerülhetetlenek, 
alapvető fontosságú, hogy az elemzés eredményeit felhasználjuk a teljesítmény javítására.

Módosítás 1409
Merja Kyllönen

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azon területek összegzése, ahol 
hiányoznak vagy hiányosak az alapadatok 
az e javaslat 6. cikkében meghatározott 
konkrét célkitűzésekkel kapcsolatos 
aktuális helyzet teljes körű ismertetéséhez, 
valamint e célkitűzések monitoringjához.

Or. en

Módosítás 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azon területek összegzése, ahol 
hiányoznak vagy hiányosak az alapadatok 
az e javaslat 6. cikkében meghatározott 
konkrét célkitűzésekkel kapcsolatos 
aktuális helyzet teljes körű ismertetéséhez, 
valamint e célkitűzések monitoringjához.

Or. en

Indokolás

Azon területek meghatározásához, ahol hiányoznak vagy hiányosak az alapadatok a 6. 
cikkben meghatározott konkrét célkitűzések monitoringjához, a KAP-stratégiai terv 
létrehozására irányuló folyamat kezdetekor elvégzett igényfelmérést kell felhasználni. Ez 
segíteni fogja a tagállamokat és a Bizottságot azoknak a területeknek a meghatározásában, 
ahol a legnehezebb az eredmények és a célkitűzések monitoringja, valamint az eredmények 
hatékony, konzisztens monitoringjához szükséges intézkedések végrehajtásában.

Módosítás 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azon területek összegzése, ahol 
hiányoznak vagy hiányosak az alapadatok 
az e javaslat 6. cikkében meghatározott 
konkrét célkitűzésekkel kapcsolatos 
aktuális helyzet teljes körű ismertetéséhez, 
valamint e célkitűzések monitoringjához.

Or. en

Indokolás

Azon területek meghatározásához, ahol hiányoznak vagy hiányosak az alapadatok a 6. 
cikkben meghatározott konkrét célkitűzések monitoringjához, a KAP-stratégiai terv
létrehozására irányuló folyamat kezdetekor elvégzett felmérést kell felhasználni. Ez segíteni 
fogja a tagállamokat és a Bizottságot azoknak a területeknek a meghatározásában, ahol a 
legnehezebb az eredmények és a célkitűzések monitoringja, valamint az eredmények hatékony, 
konzisztens monitoringjához szükséges intézkedések végrehajtásában.

Módosítás 1412
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azon területek összegzése, ahol 
hiányzik vagy hiányos a tudásbázis az e 
javaslat 6. cikkében meghatározott 
konkrét célkitűzésekkel kapcsolatos 
aktuális helyzet teljes körű ismertetéséhez, 
valamint e célkitűzések monitoringjához.

Or. en

Indokolás

Azon területek meghatározásához, ahol hiányoznak vagy hiányosak az alapadatok a 6. 
cikkben meghatározott konkrét célkitűzések monitoringjához, a KAP-stratégiai terv 
létrehozására irányuló folyamat kezdetekor elvégzett igényfelmérést kell felhasználni. Ez 
segíteni fogja a tagállamokat és a Bizottságot azoknak a területeknek a meghatározásában, 
ahol a legnehezebb az eredmények és a célkitűzések monitoringja, valamint az eredmények 
hatékony, konzisztens monitoringjához szükséges intézkedések végrehajtásában.
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Módosítás 1413
Paul Brannen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az első bekezdés a)–e) 
pontjával összhangban biztosított 
információk alapján olyan területeket
azonosítanak, ahol hiányoznak vagy 
hiányosak az alapadatok vagy a 
háttérmutatókkal kapcsolatos információk 
az e javaslat 6. cikkében meghatározott 
konkrét célkitűzésekkel kapcsolatos 
aktuális helyzet teljes körű ismertetéséhez, 
a tagállamoknak foglalkozniuk kell ezzel 
a következtetéssel stratégiai tervükben, és 
vázolniuk kell a javasolt intézkedéseket a 
tervben.

Or. en

Módosítás 1414
Paul Brannen

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, valamint 
amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének a), 
b), c), g) és h) pontjában említett 
célkitűzések értelmében meghatározott 
igények hatással lehetnek e 
célkitűzésekre, az értékelésben figyelembe 
kell venni a XI. mellékletben említett 
jogalkotási eszközökből eredő nemzeti 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
terveket.
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Or. en

Módosítás 1415
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (1) bekezdésének i) pontjában 
említett konkrét célkitűzések esetében az 
értékelésben figyelembe kell venni a XIa. 
mellékletben említett jogalkotási 
eszközöknek való megfelelést.

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésének i) pontja a társadalmi igényekkel kapcsolatos célkitűzés, az 
állatjólét, ezen igények egyike. A XIa. melléklet felsorolja az állatjóléttel kapcsolatos meglévő 
jogszabályokat.

Módosítás 1416
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a legfrissebb és a 
legmegbízhatóbb adatokat használják 
ehhez az értékeléshez.

A tagállamok a legfrissebb és a 
legmegbízhatóbb adatokat használják 
ehhez az értékeléshez, beleértve az azokkal 
a környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
tervekkel kapcsolatos jogsértési eljárások 
bármely szakaszával és a nemrégiben 
lezárt ügyekkel kapcsolatos naprakész 
információkat, amelyek ténylegesen
átültetik az uniós jogszabályokat. Az uniós 
célkitűzésekhez való hozzájárulás 
érdekében jogsértés esetén a terv által 
javasolt azon intézkedések, amelyekre 
vonatkozóan jogsértési eljárás van 
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folyamatban, nem vehetők figyelembe az 
igényfelmérés során, és nem hagyható 
jóvá finanszírozásuk.

Or. en

Módosítás 1417
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) célok minden egyes releváns, közös 
és – adott esetben – kifejezetten a KAP-
stratégiai tervre vonatkozó 
eredménymutató és a kapcsolódó 
mérföldkövek tekintetében. E célok értékét 
indokolni kell a 96. cikkben említett
igényfelmérés tekintetében. A 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában említett 
konkrét célkitűzéseket illetően a célokat az 
e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában 
kifejtett elemek alapján kell meghatározni;

a) célok minden egyes releváns, közös 
és – adott esetben – kifejezetten a KAP-
stratégiai tervre vonatkozó 
eredménymutató és a kapcsolódó 
mérföldkövek tekintetében. E célok értékét 
indokolni kell az igényfelmérés 
tekintetében, és ezen értékeket meg kell 
határozni a 2024-es és a 2026-os évre 
vonatkozóan. A 6. cikk (1) bekezdésének 
d), e) és f) pontjában említett konkrét 
célkitűzéseket illetően a célokat az e cikk
(2) bekezdésének a) és b) pontjában 
kifejtett elemek alapján kell meghatározni;

Or. en

Indokolás

Egy éves teljesítmény-felülvizsgálat túlságosan nagy adminisztratív terhet jelentene.

Módosítás 1418
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) célok minden egyes releváns, közös 
és – adott esetben – kifejezetten a KAP-

a) célok minden egyes releváns, közös 
és – adott esetben – kifejezetten a KAP-
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stratégiai tervre vonatkozó
eredménymutató és a kapcsolódó 
mérföldkövek tekintetében. E célok értékét 
indokolni kell a 96. cikkben említett 
igényfelmérés tekintetében. A 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában említett 
konkrét célkitűzéseket illetően a célokat az 
e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában 
kifejtett elemek alapján kell meghatározni;

stratégiai tervre vonatkozó eredmény- és 
hatásmutató, valamint a kapcsolódó 
mérföldkövek tekintetében. E célok értékét 
indokolni kell a 96. cikkben említett 
igényfelmérés tekintetében. A 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában említett 
konkrét célkitűzéseket illetően a célokat az 
e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában 
kifejtett elemek alapján kell meghatározni;

Or. en

Indokolás

A javasolt eredménymutatók nagyrészt a pénzügyi kimenetre összpontosítanak, és nem mérik 
a helyben elért eredményeket. A célokat „hatásmutatókként” kell meghatározni, hasonlóan az 
„eredménymutatókhoz”, lehetővé téve az egyes nemzeti célok és az uniós prioritások közötti 
eltérések azonosítását. Amennyiben a mutatók ellenkező irányba mozognak, a két célnak a 
hatás- és az eredménymutatók szintjén történő, javasolt monitoringja korai figyelmeztető 
rendszerként szolgálhat.

Módosítás 1419
Stefan Eck 

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) célok minden egyes releváns, közös 
és – adott esetben – kifejezetten a KAP-
stratégiai tervre vonatkozó 
eredménymutató és a kapcsolódó 
mérföldkövek tekintetében. E célok értékét 
indokolni kell a 96. cikkben említett 
igényfelmérés tekintetében. A 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e) és f) pontjában említett 
konkrét célkitűzéseket illetően a célokat az 
e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában 
kifejtett elemek alapján kell meghatározni;

a) célok minden egyes releváns, közös 
és – adott esetben – kifejezetten a KAP-
stratégiai tervre vonatkozó 
eredménymutató és a kapcsolódó 
mérföldkövek tekintetében. E célok értékét 
indokolni kell a 96. cikkben említett 
igényfelmérés tekintetében. A 6. cikk (1) 
bekezdésének d), e), f) és j) pontjában 
említett konkrét célkitűzéseket illetően a 
célokat az e cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában kifejtett elemek alapján kell 
meghatározni;

Or. en
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Módosítás 1420
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a III. címben ismertetett 
beavatkozástípusokon alapuló 
beavatkozásokat – az említett cím II. 
fejezete 3. szakaszának 2. alszakaszában 
megállapított, a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás kivételével –
úgy kell megtervezni, hogy a 125. cikkben 
említett előzetes értékelésre, a 103. cikk (2) 
bekezdésében említett GYELV-elemzésre 
és a 96. cikk szerinti igényfelmérésre 
támaszkodó szilárd beavatkozási logika 
alapján kezelni tudjanak bizonyos 
helyzeteket az érintett területen;

b) a III. címben ismertetett
beavatkozástípusokon alapuló 
beavatkozásokat úgy kell megtervezni, 
hogy a 125. cikkben említett előzetes 
értékelésre, a 103. cikk (2) bekezdésében 
említett GYELV-elemzésre és a 96. cikk 
szerinti igényfelmérésre támaszkodó 
szilárd beavatkozási logika alapján kezelni 
tudjanak bizonyos helyzeteket az érintett 
területen;

Or. es

Módosítás 1421
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a KAP-stratégiai terv általános 
megközelítése a nagy ökológiai értékű 
mezőgazdasági rendszerek kezelésére, 
beleértve az azok társadalmi-gazdasági 
életképességével, valamint a közjavak 
elosztásának javításával kapcsolatos 
aspektusokat.

Or. es

Módosítás 1422
Stefan Eck
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Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az állatjólét javítását célzó 
intézkedések áttekintése;

Or. en

Módosítás 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) annak ismertetése, hogy a KAP-
stratégiai terv hogyan biztosítja a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítését, illetve 
hogyan járul hozzá a nemek közötti 
egyenlőség célkitűzésének teljesüléséhez;

Or. en

Módosítás 1424
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak ismertetése, hogy a KAP-
stratégiai terv hogyan fog hozzájárulni a 
6. cikk (1) bekezdésének i) pontjában 
meghatározott, az élelmiszerekkel és az 
egészséggel kapcsolatos társadalmi 
igényekre vonatkozó konkrét 
célkitűzéshez, és különösen a célkitűzések 
teljesítéséhez, valamint a XIa. 
mellékletben említett jogalkotási 
eszközöknek való megfeleléshez.
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Or. en

Módosítás 1425
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) annak ismertetése, hogy miként 
fogja a stratégia terv támogatni az 
ökológiai mezőgazdaságot, hogy 
hozzájáruljon a termelésnek az ökológiai 
mezőgazdasági termékek iránti növekvő 
kereslethez történő hozzáigazításához, az 
ökológiai mezőgazdaságról szóló 13a. 
cikkben előírtaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 1426
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az EMVA és a vidéki térségekben 
működő egyéb uniós alapok közötti 
koordinációnak és hatáskör-elhatárolásnak, 
valamint az említett alapok egymást 
kiegészítő jellegének felülvizsgálata.

iii. az EMVA, az EMGA és a vidéki 
térségekben működő egyéb uniós alapok 
közötti koordinációnak és hatáskör-
elhatárolásnak, valamint az említett alapok 
egymást kiegészítő jellegének 
felülvizsgálata.

Or. es

Módosítás 1427
Damiano Zoffoli

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

A 95. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett stratégiában meghatározott minden 
egyes beavatkozás ismertetése a 
következőket tartalmazza:

A 95. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett stratégiában meghatározott minden 
egyes beavatkozás vagy a vidékfejlesztés 
keretében regionális szinten irányított 
bizonyos beavatkozások ismertetése a 
következőket tartalmazza:

Or. it

Módosítás 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a beavatkozás éves tervezett 
kimenetei és, amikor lényeges, az egységes 
vagy átlagos egységnyi összegenkénti 
bontás;

f) a beavatkozás tervezett kimenetei 
és, amikor lényeges, az egységes vagy 
átlagos egységnyi összegenkénti bontás;

Or. en

Módosítás 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés – g pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a támogatás éves tervezett 
egységnyi összege, ennek igazolása és a 
szóban forgó egységnyi összegnek a 89. 
cikkben említett varianciájára vonatkozó, 
indokolt maximális határérték. Adott 
esetben a következő adatokat is meg kell 
adni:

g) a támogatás tervezett egységnyi 
összege, ennek igazolása és a szóban forgó 
egységnyi összegnek a 89. cikkben említett 
varianciájára vonatkozó, indokolt 
maximális határérték. Adott esetben a 
következő adatokat is meg kell adni:

Or. en
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Módosítás 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a beavatkozás ebből eredő éves
pénzügyi előirányzata a 88. cikkben 
említettek szerint. Adott esetben meg kell 
adni az összegeknek a vissza nem térítendő 
támogatások és a finanszírozási eszközök 
szerinti tervezett bontását;

h) a beavatkozás ebből eredő pénzügyi 
előirányzata a 88. cikkben említettek 
szerint. Adott esetben meg kell adni az 
összegeknek a vissza nem térítendő 
támogatások és a finanszírozási eszközök 
szerinti tervezett bontását;

Or. en

Módosítás 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 95. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában említett céltervek összevont 
táblázatot tartalmaznak, amelyben a 97. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 
célok találhatók éves mérföldkövek szerinti 
bontásban.

(1) A 95. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában említett céltervek összevont 
táblázatot tartalmaznak, amelyben a 97. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 
célok találhatók kétéves mérföldkövek 
szerinti bontásban.

Or. en

Indokolás

Kívánatosabb lenne a kétéves mérföldkövek alkalmazása, mivel az egyszerűbb lenne a 
tagállamok közigazgatásai számára. Emellett egyes célok eléréséhez több időre van szükség, 
és az előrehaladás csak hosszabb időtávon látható.

Módosítás 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
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Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 95. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában említett céltervek összevont 
táblázatot tartalmaznak, amelyben a 97. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 
célok találhatók éves mérföldkövek szerinti 
bontásban.

(1) A 95. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában említett céltervek összevont 
táblázatot tartalmaznak, amelyben a 97. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett 
célok találhatók mérföldkövek szerinti 
bontásban.

Or. en

Módosítás 1433
Damiano Zoffoli

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (EU) [horizontális rendelet] 
rendelet II. címe II. fejezetében említett 
valamennyi irányító szerv azonosítása;

a) az (EU) [horizontális rendelet] 
rendelet II. címe II. fejezetében említett 
valamennyi nemzeti és regionális irányító 
szerv azonosítása;

Or. it

Módosítás 1434
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak az elemeknek az ismertetése, 
amelyek biztosítják a KAP-nak a 95. cikk
(1) bekezdésének g) pontjában említett 
korszerűsítését, kiemeli a KAP-stratégiai 
terv azon elemeit, amelyek a 
mezőgazdaság és a KAP korszerűsítését 
támogatják, és különösen kitér az 
alábbiakra:

Azoknak az elemeknek az ismertetése, 
amelyek biztosítják a KAP-nak a 95. cikk
(1) bekezdésének g) pontjában említett 
korszerűsítését, kiemeli a KAP-stratégiai 
terv azon elemeit, amelyek a 
mezőgazdaság és a KAP korszerűsítését 
támogatják, hogy megfeleljen az új 
kihívásoknak, beleértve a 
fenntarthatóságra való áttérést, és 
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különösen kitér az alábbiakra:

Or. en

Indokolás

A korszerűsítés önmagában nem cél: az átfogó cél, ahogyan azt a KAP-reformról szóló 
bizottsági közlemény többször is kimondta: paradigmaváltás a fenntarthatóság elérése, az új 
kihívásokra történő megfelelés stb. érdekében.

Módosítás 1435
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) áttekintés arról, hogy miként járul 
hozzá a KAP-stratégiai terv az 5. cikk 
második albekezdésében meghatározott, az 
ismeretek gyarapításának és 
megosztásának, az innovációnak és a
digitalizációnak a mezőgazdaságban és 
vidéki térségekben történő előmozdítására 
vonatkozó átfogó célkitűzés 
megvalósításához az alábbiak segítségével:

a) áttekintés arról, hogy miként járul 
hozzá a stratégiai terv az 5. cikk második 
albekezdésében meghatározott, az 
ismeretek, az innováció és a digitalizáció –
feltéve, hogy azok elősegítik a 
fenntartható fejlesztési célok és a Párizsi 
Megállapodás céljainak elérését –
gyarapításának és megosztásának
előmozdítására vonatkozó célkitűzés 
megvalósításához az alábbiak segítségével:

Or. en

Módosítás 1436
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. annak szisztematikus biztosítása, 
hogy a végrehajtott intézkedések nem a 
mezőgazdasági termelők függőségének, 
hanem autonómiájának növekedéséhez 
vezetnek;
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Or. en

Indokolás

Fennáll annak a veszélye, hogy a digitalizációs menetrend forrásokat vesz el a vidékfejlesztési 
költségvetésből, és csak fenntartja az inputfüggőségeket, vagy új függőségeket, például 
hitelektől való függőségeket hoz létre.

Módosítás 1437
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. koherencia a fenntartható
fejlesztési célok és az éghajlatváltozásról 
szóló nemzetközi megállapodások 
teljesítésével

Or. en

Indokolás

A korszerűsítés önmagában nem cél: az átfogó cél, ahogyan azt a KAP-reformról szóló 
bizottsági közlemény többször is kimondta: paradigmaváltás a fenntarthatóság elérése, az új 
kihívásokra történő megfelelés stb. érdekében.

Módosítás 1438
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdaságban és a vidéki 
térségekben használható digitális
technológiák kidolgozására, továbbá e 
technológiáknak a KAP-stratégiai terv 
keretében megvalósuló beavatkozások 
eredményességének és hatékonyságának 
javítása érdekében történő alkalmazására 

b) a mezőgazdaságban és a vidéki 
térségekben használható, megfelelő
digitális technológiáknak a 
fenntarthatóságra, a méretre, a 
szükségességre és a mezőgazdasági 
termelők autonómiájára kellő figyelmet 
fordító kidolgozására, e technológiáknak a 



AM\1172552HU.docx 159/159 PE632.145v01-00

HU

irányuló stratégia ismertetése. KAP-stratégiai terv keretében megvalósuló 
beavatkozások eredményességének és 
hatékonyságának javítása érdekében
anélkül történő alkalmazására irányuló 
stratégia ismertetése, hogy új inputokat 
vagy pénzügyi függőségeket hoznánk létre 
a mezőgazdasági termelők körében.

Or. en

Indokolás

Fennáll annak a veszélye, hogy a digitalizálási menetrend forrásokat vesz el a vidékfejlesztési 
költségvetésből, és csak fenntartja az inputfüggőségeket, vagy új függőségeket, például 
hitelektől való függőségeket hoz létre.
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