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Módosítás 1
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot, amely 
szerint a vidékfejlesztési projektekre 
vonatkozó EMVA-hozzájárulást növeljék 
a támogatható közkiadások 85%-ára 
konvergencia célkitűzés alapján 
támogatható régiókban, illetve a 
támogatható közkiadások 75%-ára a többi 
régióban az azon intézkedésekre 
vonatkozó kifizetések megkönnyítése 
érdekében, amelyekre sürgősen szükség 
van a régiók gazdasági fejlődése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Bernadette Bourzai 

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet, hogy a KAP elsődleges célja 
a piaci stabilitás, az ellátásbiztonság és az 
elfogadható fogyasztói árak szavatolása, 
ezért felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a 2009. évi költségvetésben irányozza 
elő a szükséges eszközöket a jelenlegi 
élelmiszerválságból adódó új szükségletek 
kezelése, különösen a leginkább nélkülöző 
emberek – akik a legjobban szenvednek 
ettől a válságtól – élelmiszerekhez való 
hozzáférésének javítása érdekében;

4. emlékeztet, hogy a KAP elsődleges célja 
a piaci stabilitás, az ellátásbiztonság és az 
elfogadható fogyasztói árak szavatolása, 
ezért felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy a 2009. évi költségvetésben irányozza 
elő a szükséges eszközöket a jelenlegi 
élelmiszerválságból adódó új szükségletek 
kezelése, különösen a leginkább nélkülöző 
emberek – akik a legjobban szenvednek 
ettől a válságtól – élelmiszerekhez való 
hozzáférésének javítása érdekében;
továbbá sürgősséggel olyan, 
nehézségekkel küzdő iparágak támogatása 
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érdekében, mint például a juh-, 
szarvasmarha, illetve anyatehén-
tenyésztés, amelyek főként a leginkább 
sújtott területeken helyezkednek el;

Or. fr

Módosítás 3
Esther De Lange

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat a jó táplálkozás irányába 
mutató olyan európai programok 
megerősítésének és létrehozásának 
fontosságára, mint például az iskolatej és 
az iskolai gyümölcsfogyasztás rendszere;

Or. nl

Módosítás 4
Bernadette Bourzai 

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet a juh/bárány- és 
kecskeágazat jövőjéről Európában című, 
2008. június 19-i állásfoglalására1 , 
amelyben felhívja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy sürgősen irányítson 
további pénzügyi támogatást az uniós 
birka- és kecskehús-, illetve tejtermelők 
részére egy élénk, önellátó, piacvezérelt és 
fogyasztóorientált juh- és kecskeágazat 
kifejlesztése érdekében az EU-ban;
_______
1 E napon elfogadott szövegek: P6_TA(2008)0310.
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Or. fr

Módosítás 5
Kyösti Virrankoski 

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az intézményközi 
megállapodást tiszteletben kell tartani, 
amikor létrehoznak egy olyan gyors 
reagálást szolgáló létesítményt, amelynek 
célja, hogy reagáljon az élelmiszerárak 
fejlődő országokban bekövetkező rohamos 
emelkedésére; ragaszkodik ahhoz, hogy 
egy ilyen létesítmény létrehozásához 
szükség van az intézményközi 
megállapodás módosítására, azzal, hogy 
az el nem költött összegeket át kell 
csoportosítani a 2. fejezetből a 4. 
fejezetbe; hangsúlyozza, hogy az 
intézményközi megállapodás ilyen 
módosítása akkor valósítható meg időben, 
ha egyetértés van az intézmények között; 
aggodalommal tölti el a műtrágya jelentős 
áremelkedése, és azt várja, hogy a fent 
említett létesítménytől származó pénzek 
felhasználásával végzett tervezett 
műtrágyavásárlások fel fogják erősíteni 
ezt a tendenciát;

Or. en

Módosítás 6
Esther De Lange

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza az átláthatóság 
fontosságát a mezőgazdasági és 
élelmiszer-ágazatok t e r m e l é s i  és 
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értékesítési láncában, és felhívja a 
Bizottságot, hogy hozzon létre monitoring 
rendszert ezek számára;

Or. nl

Módosítás 7
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Kyösti Virrankoski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. ösztönzi a Bizottságot, hogy az EMVA 
keretén belül és az élelmezési és 
mezőgazdasági növénygenetikai 
erőforrásokról szóló nemzetközi szerződés 
alapján fennálló uniós 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
hozzon létre egy olyan hagyományos 
növényfajtákra vonatkozó nyílt adat- és 
gyűjtőbankot, amely lehetővé teszi nem 
kormányzati szervezetek, valamint magán-
és közszférába tartozó testületeknek, hogy 
a tagállamok nemzeti génbankjaival 
párhuzamosan létrehozzanak egy olyan 
nemzetközi növényfajtákra vonatkozó 
maggyűjtőt, amely különösen értékes a 
mezőgazdasági biológiai sokféleség 
megőrzése és minőségi élelmiszerek 
előállítása szempontjából;

Or. en

Módosítás 8
Elisabeth Jeggle 

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. ismét rámutat a tejipar 
szerkezetátalakítási alapjának 
létrehozására vonatkozó pozitív 
álláspontjára, azzal a céllal, hogy a 
tejipari ágazatot – különösen a 
kedvezőtlen helyzetű és érzékeny 
régiókban – képessé tegyék az 
alkalmazkodásra a kvótarendszer 
esetleges fokozatos megszüntetése által 
teremtett új helyzethez;

Or. de

Módosítás 9
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Tanács által 2007. májusában elfogadott 
területi napirenddel összhangban több 
erőfeszítésre van szükség a fenntartható 
városi és vidékfejlesztéshez, valamint a 
területi kohézióhoz; ezért rámutat arra, 
hogy további támogatást kell nyújtani 
azon projekteknek, amelyek olyan 
integrált vidéki/városi strukturális politika 
végrehajtását célozzák, amelyek a 
fenntartható forrásmenedzsmentre, az 
energiahatékonyság terén folytatott jó 
gyakorlat dokumentációjára és 
terjesztésére, a hulladék 
újrahasznosításra, a rövid távú minőségi 
élelmiszer-ellátásra, valamint 
fenntartható elővárosi közlekedési 
rendszerekre stb. koncentrál, többek 
között a jó PPP-ken keresztül;

Or. en
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Módosítás 10
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy a cukoripar 
szerkezetátalakítási alapját csak olyan 
intézkedésekhez kell használni, amelyek 
nyilvánvalóan hozzájárulnak a vidéki 
gazdaság diverzifikációjához, és amelyek 
javítják a környezeti feltételeket és 
foglalkoztatási lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 11
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy hajtson végre egy, az állattenyésztési 
rendszerek és termelési módszerek 
teljesítményét jelző kifinomultabb 
rendszert a vidékfejlesztési intézkedések 
terén annak érdekében, hogy reagálni 
lehessen az éghajlatváltozással, 
vízvédelemmel, biológiai sokféleséggel és 
megújuló energiákkal kapcsolatos 
kihívásokra;

Or. en
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Módosítás 12
Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Niels Busk

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. olyan kísérleti projektre hív fel, amely 
felméri a gazdáknak az uniós 
szabványoknak való megfelelésből eredő 
költségeit a környezetvédelem, az állatjólét 
és az élelmiszerbiztonság területén, 
valamint felméri az olyan közjavak 
nyújtásával foglalkozó gazdák költségeit, 
mint a gazdálkodási tevékenységek révén 
megvalósuló tájképmegőrzés;

Or. en

Módosítás 13
Niels Busk, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhív az iskolai gyümölcsfogyasztási 
rendszerre szánt előirányzatok jelentős 
növelésére;

Or. en
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