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Módosítás 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
–

Javaslat elutasításra

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren.
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden.
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Módosítás 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tekintettel a Mezőgazdaságtudományi és 
fejlesztési technológiai nemzetközi 
felmérésre (IAASTD),

Or. en
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Módosítás 15
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) A 2008. június 20-i ülésen az 
Európai Tanács határozottan 
megerősítette azon kötelezettségvállalását, 
hogy a 2005. májusi tanácsi 
következtetéseknek, a 2005. júniusi 
európai tanácsi következtetéseknek és a 
fejlesztési politikáról szóló európai 
konszenzusnak megfelelően 2010-re eléri 
a GNI 0,56%-át kitevő, 2015-re pedig a 
GNI 0,7%-át kitevő közös ODA (hivatalos 
fejlesztési támogatás)-célértéket. A 
tagállamok ezen cél elérésére irányuló 
nemzeti erőfeszítéseit figyelembe kell 
venni az uniós élelmiszer eszköz 
keretében.

Or. en

Módosítás 16
Glattfelder Béla

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Igen nagy mértékű finanszírozás 
szükséges a magas élelmiszerárak 
közvetlen következményeinek kezeléséhez. 
A válságra adandó válasznak teljes 
mértékben a nemzetközi közösségtől kell 
származnia, és a Közösség igyekszik 
megfelelő részt vállalni ebben.

(7) Igen nagy mértékű finanszírozás és 
anyagi ráfordítás szükséges a magas 
élelmiszerárak közvetlen 
következményeinek kezeléséhez. A 
válságra adandó válasznak teljes 
mértékben a nemzetközi közösségtől kell 
származnia, és a Közösség igyekszik 
megfelelő részt vállalni ebben.

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi élelmiszerválságra adandó legmegfelelőbb és leghatékonyabb válasz a fejlődő 
országoknak szánt élelmiszer-támogatás növelése.

Módosítás 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ugyanazok a körülmények, amelyek 
miatt szükségessé vált ez az eszköz (a 
magas élelmiszerárak), a pénzügyi keret 2. 
fejezetén belüli agrárpiaci kiadások 
csökkenésével is jártak. A jelenlegi 
becslések szerint jelentős lekötetlen 
mozgástér marad a 2. fejezetben 2009-
ben.

törölve

Or. es

Módosítás 18
Glattfelder Béla

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ugyanazok a körülmények, amelyek 
miatt szükségessé vált ez az eszköz (a 
magas élelmiszerárak), a pénzügyi keret 2.
fejezetén belüli agrárpiaci kiadások 
csökkenésével is jártak. A jelenlegi 
becslések szerint jelentős lekötetlen 
mozgástér marad a 2. fejezetben 2009-
ben.

(8) A 2. fejezet alá tartozó fennmaradó 
támogatásokat a közös agrárpolitika 
céljára kell felhasználni, különösen az új 
és a régi tagállamokban a 
gazdálkodóknak jutatott közvetlen 
kifizetések szintje közötti különbségek 
csökkentésére.

Or. en
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Indokolás

A 2. fejezet alá tartozó, fel nem használt támogatások nem használhatók fel a közös 
agrárpolitikán kívüli célokra. Az új tagállamokban lévő gazdálkodók azon az alapon 
szenvedtek hátrányos megkülönböztetést, hogy a meglévő támogatások nem elegendőek.

Módosítás 19
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ugyanazok a körülmények, amelyek 
miatt szükségessé vált ez az eszköz (a 
magas élelmiszerárak), a pénzügyi keret 2. 
fejezetén belüli agrárpiaci kiadások 
csökkenésével is jártak. A jelenlegi 
becslések szerint jelentős lekötetlen 
mozgástér marad a 2. fejezetben 2009-ben.

(8) Ugyanazok a körülmények, amelyek 
miatt szükségessé vált ez az eszköz (a 
magas élelmiszerárak), a pénzügyi keret 2. 
fejezetén belüli agrárpiaci kiadások 
csökkenésével is jártak. A jelenlegi 
becslések szerint jelentős lekötetlen 
mozgástér marad a 2. fejezetben 2009-ben.
Az ezen rendeletben előirányzott 
intézkedéseket azonban a többéves 
pénzügyi keret (MFF) 4. fejezete alapján 
kell finanszírozni. Ez azt jelenti, hogy az 
intézményközi megállapodást ki kell 
igazítani.

Or. en

Módosítás 20
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ugyanazok a körülmények, amelyek 
miatt szükségessé vált ez az eszköz (a 
magas élelmiszerárak), a pénzügyi keret 2. 
fejezetén belüli agrárpiaci kiadások 
csökkenésével is jártak. A jelenlegi 
becslések szerint jelentős lekötetlen 
mozgástér marad a 2. fejezetben 2009-

(8) Ugyanazok a körülmények, amelyek 
miatt szükségessé vált ez az eszköz (a 
magas élelmiszerárak), a pénzügyi keret 2. 
fejezetén belüli agrárpiaci kiadások 
csökkenésével is jártak.
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ben.

Or. de

Indokolás

Túl korai megítélni a 2. fejezet szerint a 2009-re vonatkozó határértékeket.

Módosítás 21
Glattfelder Béla

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Közösség válaszstratégiájának arra 
kell irányulnia, hogy erőteljesen 
ösztönözze a fejlődő országok 
mezőgazdasági ágazata kínálatának rövid 
és középtávú növelését, ugyanakkor 
jelentősen csökkentse az emelkedő 
élelmiszeráraknak ezen országok 
szegényeire gyakorolt negatív hatásait. A 
kínálat növelése a Bizottság érdekében is 
áll, hiszen az könnyítené a mezőgazdasági 
árakra jelenleg nehezedő nyomást.

(9) Az élelmiszerválságra adandó 
legmegfelelőbb és leghatékonyabb válasz
a fejlődő országoknak szánt 
élelmiszertámogatás növelése.

Or. en

Módosítás 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezeket az eszközöket azonban már a 
lehető legnagyobb mértékben 
mozgósították vagy újraprogramozták 
2008-ban, a magas élelmiszerárak miatt a 
fejlődő országokban kialakult helyzet 
negatív hatásainak kezelése érdekében. 

(11) Ezeket az eszközöket azonban már a 
lehető legnagyobb mértékben 
mozgósították vagy újraprogramozták 
2008-ban, a magas élelmiszerárak miatt a 
fejlődő országokban kialakult helyzet 
negatív hatásainak kezelése érdekében. 
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Ugyanerre nagyon korlátozott keretek 
között 2009-ben is lehetőség lesz; de 
biztos, hogy ez nem lesz elegendő a 
szükségletek kezeléséhez.

Ugyanerre nagyon korlátozott keretek 
között 2009-ben is lehetőség lesz; de 
biztos, hogy ez nem lesz elegendő a 
szükségletek kezeléséhez. Szembesülve a 
világon jelenleg fennálló élelmiszer 
ellátási hiánnyal, valamint az árak 
meredek emelkedésével, ami az 
elkövetkezendő években tovább 
folytatódhat, a közösségi költségvetés 4. 
fejezete alapján finanszírozott fejlesztési 
támogatási eszközöket erősíteni kell, 
anélkül, hogy ez veszélyeztetné az Európai 
Unió mezőgazdasági érdekeit.

Or. es

Módosítás 23
Glattfelder Béla

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság azt javasolja a jelenlegi 
helyzetben, melyben a magas 
élelmiszerárak miatt csökkenek a KAP-
kiadások, hogy irányítsák át e 
megtakarítások egy részét a fejlődő 
országok mezőgazdasági termelése 
számára.

törölve

Or. en

Módosítás 24
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság azt javasolja a jelenlegi 
helyzetben, melyben a magas 

(12) A Bizottság azt javasolja a jelenlegi 
helyzetben, melyben a magas 
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élelmiszerárak miatt csökkenek a KAP-
kiadások, hogy irányítsák át e 
megtakarítások egy részét a fejlődő 
országok mezőgazdasági termelése 
számára.

élelmiszerárak miatt csökkenek a KAP-
kiadások, hogy irányítsák át e 
megtakarítások egy részét a fejlődő 
országok mezőgazdasági termelése 
számára, figyelembe véve, hogy új, előre 
nem látott pénzügyi szükséglet esetén van 
egy olyan megkerülhetetlen kötelezettség, 
miszerint először meg kell vizsgálni a fel 
nem használt források 
átcsoportosításának lehetőségeit, és 
következetes módon alkalmazni kell a 
szokásos költségvetési eljárásokat.

Or. de

Indokolás

A költségvetési hatóságot a 21-23. cikk alapján kötelezettség terheli, hogy megviszgálja az 
átcsoportosítás lehetőségeit.

Módosítás 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság azt javasolja a jelenlegi 
helyzetben, melyben a magas 
élelmiszerárak miatt csökkenek a KAP-
kiadások, hogy irányítsák át e 
megtakarítások egy részét a fejlődő 
országok mezőgazdasági termelése 
számára.

(12) A Bizottság azt javasolja a magas 
élelmiszerárak jelenlegi helyzetében, hogy
fokozzák a fejlődő országok 
mezőgazdasági termelésének elősegítésére 
szolgáló intézkedéseket.

Or. es
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Módosítás 26
Catherine Neris

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság azt javasolja a jelenlegi 
helyzetben, melyben a magas 
élelmiszerárak miatt csökkenek a KAP-
kiadások, hogy irányítsák át e
megtakarítások egy részét a fejlődő 
országok mezőgazdasági termelése 
számára.

(12) A Bizottság azt javasolja a jelenlegi 
helyzetben, melyben a magas 
élelmiszerárak miatt csökkenek a KAP-
kiadások, hogy irányítsák át ezen, 
stabilizáló tényezőként használandó
megtakarítások egy részét a fejlődő 
országok mezőgazdasági termelése 
számára.

Or. fr

Módosítás 27
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai gazdálkodók érdekeit is
védeni kell ezzel párhuzamosan, és 
biztosítani kell, hogy e javaslat semmilyen 
körülmények között se indítsa be az 
1782/2003/EK és az 1290/2005/EK tanácsi 
rendeletben lefektetett, pénzügyi 
fegyelemre vonatkozó mechanizmusokat.

(13) Védeni kell ezzel párhuzamosan az 
európai gazdálkodók érdekeit is, akik 
szintén jelentős mértékben szenvednek a 
mezőgazdasági termelési ágazatokban és a 
halászati ágazatban egyaránt 
megnövekedett termelési költségektől, és
biztosítani kell, hogy e javaslat semmilyen 
körülmények között se indítsa be az 
1782/2003/EK és az 1290/2005/EK tanácsi 
rendeletben lefektetett, pénzügyi 
fegyelemre vonatkozó mechanizmusokat.
Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a 
reformok folyamán az egészségügyi 
ellenőrzés összefüggésében előirányzatok 
szükségesek a szerkezetálakatíási és 
támogatási kiegészítő intézkedésekhez, 
különösen a tejágazatban, a juh- és 
kecskeágazatban, valamint a különösen 
érzékeny régiók szükségleteinek 
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fedezésére.

Or. de

Indokolás

“Puha landolás”, szerkezetátalakítási kiegészítő intézkedések és egyéb olyan új kihívások, 
mint például a magasabb energiaárakból eredő magasabb termelési költségek azonos 
mértékű figyelmet igényelnek.

Módosítás 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az új fejlesztési támogatást olyan 
módon kell kezelni, hogy garantálja a 
helyi népesség élelmiszerrel való ellátását, 
és hogy el lehessen kerülni annak 
ösztönzését, hogy a nyersanyagok 
kizárólag fejlett országok részére történő 
exportjára felkészült mezőgazdaság 
megjelenjen, ami szembe helyezkedne az 
ezen intézkedés átlal vállalt 
célkitűzésekkel annak révén, hogy 
kihagyja a helyi igények kielégítését, 
illetve szaporítja az európai termékekkel 
szembeni tisztességtelen verseny 
kockázatait.

Or. es

Módosítás 29
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Következésképpen egy olyan (14) Következésképpen egy olyan 
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specifikus finanszírozási eszközt kell
jóváhagyni, amely kiegészíti a létező 
fejlesztési eszközöket és a humanitárius 
segítségnyújtási eszközt, hogy sürgős és 
kiegészítő jellegű intézkedéseket lehessen 
elfogadni a fejlődő országokban a gyorsan 
emelkedő élelmiszerárak miatt kialakult 
helyzet következményeinek gyors 
kezelésére.

specifikus finanszírozási eszközt lehet
jóváhagyni, amely kiegészíti a létező 
fejlesztési eszközöket és a humanitárius 
segítségnyújtási eszközt, hogy sürgős és 
kiegészítő jellegű intézkedéseket lehessen 
elfogadni a fejlődő országokban a gyorsan 
emelkedő élelmiszerárak miatt kialakult 
helyzet következményeinek gyors 
kezelésére. Az adott finanszírozás 
ellenőrzéseit az Európai Unióban a 
hatályos szabványokkal összhangban kell 
elvégezni.

Or. de

Indokolás

Nem engedhető meg, hogy ezt automatikus mechanizmussá változtassák. A teljesítmény 
ellenőrzésekre szükség van.

Módosítás 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Következésképpen egy olyan 
specifikus finanszírozási eszközt kell 
jóváhagyni, amely kiegészíti a létező 
fejlesztési eszközöket és a humanitárius 
segítségnyújtási eszközt, hogy sürgős és 
kiegészítő jellegű intézkedéseket lehessen 
elfogadni a fejlődő országokban a gyorsan 
emelkedő élelmiszerárak miatt kialakult 
helyzet következményeinek gyors 
kezelésére.

(14) Következésképpen egy olyan 
specifikus finanszírozási eszközt kell 
jóváhagyni, amely kiegészíti a létező 
fejlesztési eszközöket és a humanitárius 
segítségnyújtási eszközt, hogy sürgős és 
kiegészítő jellegű intézkedéseket lehessen 
elfogadni a fejlődő országokban a gyorsan 
emelkedő élelmiszerárak miatt kialakult 
helyzet következményeinek gyors 
kezelésére, figyelembe véve a biológiai 
sokféleség értékét, az éhezés leküzdésére 
helyileg átalakított vetőmagokat, valamint 
az ENSZ által kezdeményezett IAASTD 
tanulmány közelmúltmbéli ajánlásait, 
különösen a helyi nem-kormányzati 
szervezeteknek és gazdálkodó 
szervezeteknek az intézkedések 
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tervezésében, a gazdálkodók képzésében 
való részvétele vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A Mezőgazdaságtudományi és fejlesztési technológiai nemzetközi felmérés (International 
Assessment of Agricultural Science and Technology for Development, IAASTD) egy 
nagyszabású globális kezdeményezés, amely egy, a világ valamennyi régióját felölelő 900 
résztvevőt és 110 országot magában foglaló konzultatív folyamatból fejlődött ki; a FAO, az 
ENSZ fejlesztési programja, a Világbank és más nemzetközi szervezetek kezdeménezésére jött 
létre. A jelentést 2008-ban adták ki, és 58 ország már aláírta. Ez a szegénység csökkentésére 
és az éhezés elleni küzdelemre vonatkozó ajánlásokat tartalmazó legátfogóbb és 
legaktuálisabb dokumentum.

Módosítás 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Következésképpen egy olyan 
specifikus finanszírozási eszközt kell 
jóváhagyni, amely kiegészíti a létező 
fejlesztési eszközöket és a humanitárius 
segítségnyújtási eszközt, hogy sürgős és 
kiegészítő jellegű intézkedéseket lehessen 
elfogadni a fejlődő országokban a gyorsan 
emelkedő élelmiszerárak miatt kialakult 
helyzet következményeinek gyors 
kezelésére.

(14) Következésképpen egy olyan, a 
közösségi költségvetés 4. fejezete szerinti
specifikus finanszírozási eszközt kell 
jóváhagyni, amely kiegészíti a létező 
fejlesztési eszközöket és a humanitárius 
segítségnyújtási eszközt, hogy sürgős és 
kiegészítő jellegű intézkedéseket lehessen 
elfogadni a fejlődő országokban a gyorsan 
emelkedő élelmiszerárak miatt kialakult 
helyzet következményeinek gyors 
kezelésére.

Or. es
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Módosítás 32
Catherine Neris

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A finanszírozási eszköz és a meglévő 
programok ezen célkitűzésekkel 
összhangban történő közös használatának 
eredményeit rendszeresen értékelni kell 
annak érdekében, hogy figyelemmel 
kísérjék a fejlődő országok mezőgazdasági 
termelő berendezései szerkezetének hosszú 
távú kialakítását.

Or. fr

Módosítás 33
Glattfelder Béla

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jelen eszközzel kapcsolatban 
elfogadott intézkedéseknek segíteniük kell 
a fejlődő országokat abban, hogy növeljék 
mezőgazdasági termelékenységüket a 
következő idényekben, hogy gyors választ 
adjanak az érintett országok és 
lakosságuk közvetlen szükségleteire, hogy 
megtegyék az első lépéseket az adott 
lehetőségeken belül arra, hogy elkerüljék 
a lehetséges további élelmezésbiztonsági 
problémák kialakulását, és 
hozzájáruljanak a magas élelmiszerárak 
hatásainak globális enyhítéséhez a 
legszegényebb lakosság és az európai 
fogyasztók és gazdálkodók javára.

törölve

Or. en
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Indokolás

A Bizottság által javasolt eszköz nem közvetlen és sürgős válasz. Legkorábban a következő 
szezonban képes a termelés növelésére.

Módosítás 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jelen eszközzel kapcsolatban 
elfogadott intézkedéseknek segíteniük kell 
a fejlődő országokat abban, hogy növeljék 
mezőgazdasági termelékenységüket a 
következő idényekben, hogy gyors választ 
adjanak az érintett országok és lakosságuk 
közvetlen szükségleteire, hogy megtegyék 
az első lépéseket az adott lehetőségeken 
belül arra, hogy elkerüljék a lehetséges 
további élelmezésbiztonsági problémák 
kialakulását, és hozzájáruljanak a magas 
élelmiszerárak hatásainak globális 
enyhítéséhez a legszegényebb lakosság és 
az európai fogyasztók és gazdálkodók 
javára.

(15) A jelen eszközzel kapcsolatban 
elfogadott intézkedéseknek segíteniük kell 
a fejlődő országokat abban, hogy növeljék 
mezőgazdasági termelékenységüket a 
következő idényekben, hogy gyors választ 
adjanak az érintett országok és lakosságuk 
közvetlen szükségleteire, hogy megtegyék 
az első lépéseket az adott lehetőségeken 
belül arra, hogy elkerüljék a lehetséges 
további élelmezésbiztonsági problémák 
kialakulását, és hozzájáruljanak a magas 
élelmiszerárak hatásainak globális 
enyhítéséhez a legszegényebb lakosság és 
az európai fogyasztók és gazdálkodók 
javára. A közösségi támogatást bizonyos 
minimális környezetvédelmi feltételek 
teljesítésétől és a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapvető egyezményeivel 
való megfelelőségtől kell függővé tenni.

Or. es

Indokolás

Az Európai Uniónak ösztönznie kell a szegény országokat, hogy felejenek meg bizonyos 
lényeges környezetvédelmi és munkaügyi szabványoknak. A bizottsági javaslat teljes 
mértékben figyelmen kívül hagyja ezeket a szempontokat, amelyek manapság a különböző 
európai politikák olyannyira lényeges részét képezik.
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Módosítás 35
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A jelen eszközzel kapcsolatban 
elfogadott intézkedéseknek segíteniük kell 
a fejlődő országokat abban, hogy növeljék 
mezőgazdasági termelékenységüket a 
következő idényekben, hogy gyors választ 
adjanak az érintett országok és lakosságuk 
közvetlen szükségleteire, hogy megtegyék 
az első lépéseket az adott lehetőségeken 
belül arra, hogy elkerüljék a lehetséges 
további élelmezésbiztonsági problémák 
kialakulását, és hozzájáruljanak a magas 
élelmiszerárak hatásainak globális 
enyhítéséhez a legszegényebb lakosság és 
az európai fogyasztók és gazdálkodók
javára.

(15) A jelen eszközzel kapcsolatban 
elfogadott intézkedéseknek segíteniük kell 
a fejlődő országokat abban, hogy növeljék 
mezőgazdasági termelékenységüket a 
következő idényekben, hogy gyors választ 
adjanak az érintett országok és lakosságuk 
közvetlen szükségleteire, hogy megtegyék 
az első lépéseket az adott lehetőségeken 
belül arra, hogy elkerüljék a lehetséges 
további élelmezésbiztonsági problémák 
kialakulását, és hozzájáruljanak a magas 
élelmiszerárak hatásainak globális 
enyhítéséhez a legszegényebb lakosság és 
az európai fogyasztók javára.

Or. en

Módosítás 36
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések jellege miatt hatékony, 
rugalmas, átlátható és gyors döntéshozatali 
folyamatok kialakítására van szükség a 
finanszírozásukhoz, az összes érintett 
intézmény közötti szoros együttműködés 
mellett. E rendeletnek különösen azon 
intézkedések finanszírozását kell lehetővé 
tennie, melyeket már e rendelet elfogadását 
megelőzően kezdeményeztek a nemzetközi 
szervezetek, illetve melyeket már 
támogatnak vagy készek voltak támogatni,

(16) A rendelet keretében végrehajtott 
intézkedések jellege miatt hatékony, 
rugalmas, átlátható és gyors döntéshozatali 
folyamatok kialakítására van szükség a 
finanszírozásukhoz, az összes érintett 
intézmény közötti szoros együttműködés 
mellett. E rendeletnek különösen azon 
intézkedések finanszírozását kell lehetővé 
tennie, melyeket már e rendelet elfogadását 
megelőzően kezdeményeztek 2008. június 
20-át, azaz az Európai Tanács 
következtetéseinek elfogadását követően.
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2008. június 20-át, azaz az Európai Tanács 
következtetéseinek elfogadását követően.

Or. en

Módosítás 37
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Ezen rendelet végrehajtását 
erőteljesen figyleemmel kell kísérni, és az 
éves mentesítési eljárás alá kell vonni. 
Ezen rendelet nemzetközi szervezeteken 
keresztül történő finanszírozása nem 
akadályozhatja a költségvetési ellenőrzést, 
a hatékonyságot és az uniós kiadások 
láthatóságát.

Or. en

Módosítás 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Közösség olyan intézkedéseket 
támogat, amelyek a fejlődő országokban 
megemelkedett élelmiszerárakra adnak
gyors és közvetlen választ, a sürgősségi 
segélyénél hosszabb, a közép- ill. hosszú 
távú fejlesztési együttműködésénél viszont 
rövidebb időtartamú esetekben.

1. A Közösség olyan intézkedéseket 
támogat, amelyek célja, hogy egy olyan 
különleges visszatérítést támogassanak, 
amely lehetővé teszi, hogy az európai 
mezőgazdásági ráfordításokat a fejlődő 
országokban megemelkedett 
élelmiszerárakra adandó gyors és 
közvetlen válaszként csoportosítsák át, a 
sürgősségi segélyénél hosszabb, a közép-
ill. hosszú távú fejlesztési 
együttműködésénél viszont rövidebb 
időtartamú esetekben.
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Or. en

Módosítás 39
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Közösség olyan intézkedéseket
támogat, amelyek a fejlődő országokban 
megemelkedett élelmiszerárakra adnak 
gyors és közvetlen választ, a sürgősségi 
segélyénél hosszabb, a közép- ill. hosszú 
távú fejlesztési együttműködésénél viszont 
rövidebb időtartamú esetekben.

1. A Közösség a kis hitelek mellett olyan
termelőeszközöket támogat, amelyeket az 
Európai Unión belülről kell beszerezni, és
amelyek a fejlődő országokban 
megemelkedett élelmiszerárakra adnak 
gyors és közvetlen választ, a sürgősségi 
segélyénél hosszabb, a közép- ill. hosszú 
távú fejlesztési együttműködésénél viszont 
rövidebb időtartamú esetekben.

Or. de

Módosítás 40
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Közösség olyan intézkedéseket 
támogat, amelyek a fejlődő országokban 
megemelkedett élelmiszerárakra adnak
gyors és közvetlen választ, a sürgősségi 
segélyénél hosszabb, a közép- ill. hosszú 
távú fejlesztési együttműködésénél viszont 
rövidebb időtartamú esetekben.

1. A Közösség olyan intézkedéseket 
támogat, amelyek célja, hogy egy olyan 
különleges visszatérítést támogassanak, 
amely lehetővé teszi, hogy az európai 
mezőgazdásági ráfordításokat a fejlődő 
országokban megemelkedett 
élelmiszerárakra adandó gyors és 
közvetlen válaszként csoportosítsák át, a 
sürgősségi segélyénél hosszabb, a közép-
ill. hosszú távú fejlesztési 
együttműködésénél viszont rövidebb 
időtartamú esetekben.

Or. en
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Módosítás 41
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az intézkedések haszonélvezői az 
OECD/DAC szerinti fejlődő országok és 
lakosságuk, a következő rendelkezéseknek 
megfelelően.

2. Az intézkedések haszonélvezői az 
OECD/DAC szerinti fejlődő országok és 
lakosságuk, valamint az európai termelők
a következő rendelkezéseknek 
megfelelően.

Or. de

Indokolás

Az európai termelőknek egyenlő mértékű védelemben kell részesülniük.

Módosítás 42
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az intézkedések haszonélvezői az 
OECD/DAC szerinti fejlődő országok és
lakosságuk, a következő rendelkezéseknek 
megfelelően.

2. Az intézkedések haszonélvezői az
európai gazdálkodók és az OECD/DAC 
szerinti fejlődő országok, valamint
lakosságuk, a következő rendelkezéseknek 
megfelelően.

Or. en
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Módosítás 43
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elfogadja az (1) bekezdésben 
említett intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések olyan nemzetközi 
kezdeményezéseket finanszíroznak, 
amelyek hozzájárulnak e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósításához, és 
amelyeket regionális és globális 
nemzetközi szervezetek hajtanak végre. A 
Bizottság tájékoztatást nyújt ezekről az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság elfogadja az (1) bekezdésben 
említett intézkedéseket.  Ezek az 
intézkedések olyan nemzetközi 
kezdeményezéseket finanszíroznak, 
amelyek hozzájárulnak e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósításához, és 
amelyeket regionális és globális 
nemzetközi szervezetek hajtanak végre. Az 
Európai Parlament a javasolt intézkedések 
működése során teljes jogú partner lesz: 
megvizsgálja az eszköz kiadásait és 
adminisztrációját, a Bizottság pedig 
négyhavonta jelentést tesz a 
Parlamentnek arról, hogy mennyiben 
halad előre az eszköz kitűzött céljainak 
elérésében.

Or. en

Módosítás 44
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elfogadja az (1) bekezdésben 
említett intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések olyan nemzetközi 
kezdeményezéseket finanszíroznak, 
amelyek hozzájárulnak e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósításához, és 
amelyeket regionális és globális 
nemzetközi szervezetek hajtanak végre. A 
Bizottság tájékoztatást nyújt ezekről az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság elfogadja az (1) bekezdésben 
említett intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések olyan nemzetközi 
kezdeményezéseket finanszíroznak, 
amelyek hozzájárulnak e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósításához, és 
amelyeket regionális és globális 
nemzetközi szervezetek hajtanak végre, a 
helyi gazdálkodói szervezetekkel 
összhangban. A Bizottság tájékoztatást 
nyújt ezekről az Európai Parlamentnek és a 
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Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 45
Glattfelder Béla

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Egy ország nem jogosult támogatásra 
- még ha egyébként teljesíti is a melléklet 
által meghatározott kritériumokat - ha:
- természetes erdővel borított területe 
csökkenőben van,
- a mezőgazdasági termékek nettó 
exportőre,
- ha elsivatagosodás, túlzott legeltetés 
vagy ésszerűtlen vízhasználat zajlik.

Or. en

Indokolás

A közösségi támogatásnak összeegyeztethetőnek kell lennie a fenntartható fejlődési és 
környezetvédelmi politika célkitűzéseivel.

Az élelmiszerválságot kezelni kell a nettó élelmiszer-importőr országokban.

Módosítás 46
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A közösségi támogatások 
koherenciájának és hatékonyságának 
biztosítása érdekében, amennyiben a 

törölve
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végrehajtandó program regionális vagy 
határokon átnyúló jellegű, a Bizottság 
határozhat úgy, hogy a régión kívüli 
fejlődő országok lakossága is 
kedvezményezettje lehet a kérdéses 
programnak.

Or. de

Indokolás

Csak a kiválasztott országokat kell támogatni.

Módosítás 47
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A nemzetközi és regionális 
szervezeteket (a továbbiakban: nemzetközi 
szervezetek) annak alapján választják ki, 
hogy van-e megfelelő kapacitásuk a 
kedvezményezett fejlődő országok 
speciális szükségleteire gyors és minőségi 
választ adni, e rendelet céljaival 
kapcsolatban.

5. A nemzetközi és regionális 
szervezeteket (a továbbiakban: nemzetközi 
szervezetek) annak alapján választják ki, 
hogy van-e megfelelő kapacitásuk a 
kedvezményezett fejlődő országok 
speciális szükségleteire gyors és minőségi 
választ adni, e rendelet céljaival 
kapcsolatban. Emellett az ilyen elosztó 
szervezeteket azon képességük alapján 
választják ki, hogy mennyire hatékonyan 
és hatásosan tudják elosztani a támogatást 
a lehető legkevesebb adminisztratív 
bürokráciával.

Or. en
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Módosítás 48
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A nemzetközi és regionális 
szervezeteket (a továbbiakban: nemzetközi 
szervezetek) annak alapján választják ki, 
hogy van-e megfelelő kapacitásuk a 
kedvezményezett fejlődő országok 
speciális szükségleteire gyors és minőségi 
választ adni, e rendelet céljaival 
kapcsolatban.

5. A mezőgazdasági ágazatban aktív helyi 
bankokat annak alapján választják ki, hogy 
van-e megfelelő kapacitásuk a 
kedvezményezett fejlődő országok 
speciális szükségleteire gyors és minőségi 
választ adni, e rendelet céljaival 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Nemzetközi szervezetek helyett a mezőgazdasági ágazatban aktív helyi bankok, és, ha 
lehetséges az Európai Beruházási Bank, illetve a kapcsolódó szervezetek kell, hogy jogosultak 
legyenek a támogatásra.

Módosítás 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet keretében végrehajtott 
támogatás és együttműködés elsődleges 
célja támogatást nyújtani a célországok és -
régiók mezőgazdasági termelésének
fokozásához fenntartható fejlődésük 
keretein belül, valamint az 
élelmezésbiztonság célkitűzéseivel 
összhangban a magas élelmiszerárak 
negatív hatásainak gyors és közvetlen 
csökkentésére irányuló fellépések 
támogatása.

1. Az e rendelet keretében végrehajtott 
támogatás és együttműködés elsődleges 
célja támogatást nyújtani a mezőgazdasági 
üzemekben folyó termelés és a helyi 
piacok fenntartható fejlődéséhez annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a
célországok és -régiók mezőgazdasági 
termelésének fokozása fenntartható 
fejlődésük keretein belül, valamint az 
élelmezésbiztonság célkitűzéseivel 
összhangban a magas élelmiszerárak 
negatív hatásainak gyors és közvetlen 
csökkentésére irányuló fellépések 
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támogatása.

Or. en

Módosítás 50
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet keretében végrehajtott 
támogatás és együttműködés elsődleges 
célja támogatást nyújtani a célországok és -
régiók mezőgazdasági termelésének 
fokozásához fenntartható fejlődésük 
keretein belül, valamint az 
élelmezésbiztonság célkitűzéseivel 
összhangban a magas élelmiszerárak 
negatív hatásainak gyors és közvetlen 
csökkentésére irányuló fellépések 
támogatása.

1. Az e rendelet keretében végrehajtott 
támogatás és együttműködés elsődleges 
célja támogatást nyújtani a célországok és -
régiók mezőgazdasági termelésének 
fokozásához fenntartható fejlődésük 
keretein belül, valamint az 
élelmezésbiztonság célkitűzéseivel 
összhangban azon negatív hatások gyors 
és közvetlen csökkentésére irányuló 
fellépések támogatása, amelyeket a magas 
élelmiszerárak gyakorolnak a helyi 
lakosság élelmiszerszükségleteire.

Or. es

Módosítás 51
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi támogatást és együttműködést 
e rendelet 1. cikkének (1), (2) és (3) 
bekezdésében leírt, támogatási
intézkedéseket finanszírozó határozatok 
útján hajtják végre, amelyeket a Bizottság 
fogad el.

1. A közösségi támogatást és 
együttműködést e rendelet 1. cikkének (1),
(2) és (3) bekezdésében leírt, támogatási
intézkedésekre vonatkozó, európai 
gazdálkodóknak juttatott különleges 
visszatérítést finanszírozó határozatok 
útján hajtják végre, amelyeket a Bizottság 
fogad el.

Adlib Express Watermark



AM\744047HU.doc 25/35 PE412.245v01-00

HU

Or. de

Módosítás 52
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
Article 3 – paragraph 2 – point a)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a mezőgazdasági inputanyagokhoz és 
szolgáltatásokhoz, köztük a műtrágyához 
és vetőmaghoz való könnyebb hozzáférést 
elősegítő intézkedések;

(a) a termelékenységi kapacitás, beleértve 
a gazdálkodóknak juttatott hitelhez való 
hozzáférést, valamint a mezőgazdasági 
inputanyagokhoz és szolgáltatásokhoz, 
köztük a műtrágyához és vetőmaghoz való 
könnyebb hozzáférést elősegítő 
intézkedések adott esetekben az adott 
gazdálkodók szükségletei alapján és piaci 
alapú megoldások alkalmazásával;

Or. en

Indokolás

A gazdálkodóknak nyújtott hitelekhez való hozzáférés javítása ezen eszköz fő célkitűzése, 
mivel ez lehetővé fogja tenni a gazdálkodók számára, hogy maguk döntsenek arról, milyen 
intézkedések növelik termelésüket, szerintük melyek illenek leginkább adott helyzetükre. Az 
ilyen rendszerek létrehozása előtt azonban alapos elemzést kell végrehajtani arról, hogy 
melyek az adott gazdálkodók konkrét igényei, és melyek a fő korlátai annak, hogy 
megélhetésüket kívánságaiknak megfelelően javítsák.

Módosítás 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a mezőgazdasági inputanyagokhoz és 
szolgáltatásokhoz, köztük a műtrágyához 
és vetőmaghoz való könnyebb hozzáférést 
elősegítő intézkedések;

(a) a mezőgazdasági inputanyagokhoz és 
szolgáltatásokhoz, köztük a műtrágyához 
és a helyileg átalakított vetőmaghoz, 
valamint az erőforrásokhoz, így a vízhez 
és talajhoz való, különösen a 
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kisgazdálkodók számára történő könnyebb 
hozzáférést elősegítő intézkedések;

Or. en

Módosítás 54
Glattfelder Béla

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a mezőgazdasági inputanyagokhoz és 
szolgáltatásokhoz, köztük
a műtrágyához és vetőmaghoz való 
könnyebb hozzáférést elősegítő 
intézkedések;

(a) a mezőgazdasági inputanyagokhoz és 
szolgáltatásokhoz, köztük
a vetőmaghoz való könnyebb hozzáférést 
elősegítő intézkedések;

Or. en

Indokolás

Az EU nettó műtrágya-importőrnek számít. Emellett a műtrágya-gyártáshoz földgázra van 
szükség, amelyből az EU nagyrészt importtól függ.

Módosítás 55
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a mezőgazdasági inputanyagokhoz és 
szolgáltatásokhoz, köztük a műtrágyához 
és vetőmaghoz való könnyebb hozzáférést 
elősegítő intézkedések;

(a) a mezőgazdasági termelőeszközökhöz, 
köztük a műtrágyához és vetőmaghoz való 
könnyebb hozzáférést elősegítő 
intézkedések;

Or. de
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Módosítás 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) olyan infrastruktúrák létrehozása, 
amelyek helyi élelmiszer termelés és 
marketing fejlesztést, illetve alacsony 
kamatozású hiteleket, tárolási 
lehetőségeket, helyi vetőmag bankokat, 
valamint a mezőgazdasági gyakorlatok 
terén szakképzést és konzultációt tesznek 
lehetővé; 

Or. en

Módosítás 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) biztonsági háló kialakítására irányuló 
intézkedések, melyek célja, hogy 
fenntartsák vagy javítsák a mezőgazdasági 
termelési kapacitást, és hogy kielégítsék a 
lakosság legsérülékenyebb csoportjainak 
alapvető élelmezési szükségleteit.

(b) biztonsági háló kialakítására irányuló 
intézkedések, melyek célja, hogy 
fenntartsák vagy javítsák a mezőgazdasági 
termelési kapacitást, és hogy kielégítsék a 
lakosság legsérülékenyebb csoportjainak 
alapvető élelmezési szükségleteit, a 
dömping minden esetét, illetve a helyi 
termelés és piacok torzulását meg kell 
előzni.

Or. en
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Módosítás 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a partnerkormányoknak a hatékony, 
élelmiszer biztonságra vonatkozó nemzeti 
politikák meghatározásában és 
végrehajtásában való támogatására 
irányuló intézkedések a helyi gazdálkodó 
szervezetekkel és fogyasztókkal történő 
szoros együttműködésben.

Or. en

Módosítás 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) technikai konzultáció és képzési 
intézkedések az európai uniós 
jogszabályok által megkövetelt 
környezetvédelmi szabványok 
teljesítéséről.

Or. es

Módosítás 60
Glattfelder Béla

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Nem kap támogatást az alábbiak 
nyersanyagának termelése:
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- exotikus vagy luxuscikkek (kakaó, tea, 
dohány, kávé) vagy
- bioüzemanyagok.

Or. en

Indokolás

E javaslat célja a fejlődő országokban megfigyelhető élelmiszerválság kezelése. Ezért az 
alapvető élelmiszerek termelésének kell támogatást kapnia.

Módosítás 61
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Azok a támogató intézkedések, amelyek 
e rendelet céljait szolgálják, a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett összeg legfeljebb 1 
%-ának mértékéig finanszírozhatók.

törölve

Or. de

Indokolás

Mivel az erőforrások célja, hogy a már folyamatban lévő tevékenységekre fordítsák őket, 
nincs szükség további adminisztratív költségekre.

Módosítás 62
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. Mind a Bizottság, mind az Európai 
Parlament szigorúan megvizsgálja a 
támogatások nemzetközi szervezeteknek 
történő kifizetését, valamint az ezen 
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szervezetek becsült kiadásait a 
célországokban, az Európai Unió 
pénzének hatékony és hatásos 
felhasználása érdekében azért, hogy 
teljesüljenek a fent meghatározott célok.

Or. en

Módosítás 63
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a nemzetközi szervezetek jogosultak
támogatásra, amelyek teljesítik a
2342/2002/EK, Euratom bizottsági 
rendelet 43. cikkében lefektetett 
feltételeket.

A mezőgazdasági ágazatban aktív helyi 
bankok a támogatásra jogosult jogi 
személyek. Ha lehetséges, az Európai 
Beruházási Bank, illetve a kapcsolódó
szervezetek jogosultak a támogatásra.

Or. en

Indokolás

Nemzetközi szervezetek helyett a mezőgazdasági ágazatban aktív helyi bankok, és, ha 
lehetséges, az Európai Beruházási Bank, illetve a kapcsolódó szervezetek kell, hogy 
jogosultak legyenek a támogatásra.

Módosítás 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A közösségi támogatás bizonyos 
minimális környezetvédelmi 
követelményekkel és a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető 
egyezményeivel való megfelelőségtől függ.
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Or. es

Módosítás 65
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A megfelelő szerződési eljárásokban 
való részvétel nyitva áll minden olyan 
természetes vagy jogi személy előtt, akik 
az abban az országban alkalmazandó 
földrajzi fejlesztési eszköz alapján részt 
vehetnek az eljárásban, amelyikben sor 
kerül a fellépésre, valamint minden olyan 
természetes és jogi személy, amelyek a 
végrehajtó nemzetközi szervezetek 
szabályai alapján részt vehetnek, szem előtt 
tartva annak biztosítását, hogy minden 
donor egyenlő elbánásban részesül.
Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a 
szállítmányokra és az anyagokra. A 
szakértők bármilyen állampolgárságúak 
lehetnek.

3. A megfelelő szerződési eljárásokban 
való részvétel nyitva áll minden olyan 
természetes vagy jogi személy előtt, akik 
az abban az országban alkalmazandó 
földrajzi fejlesztési eszköz alapján részt 
vehetnek az eljárásban, amelyikben sor 
kerül a fellépésre, valamint minden olyan 
természetes és jogi személy, amelyek a 
végrehajtó nemzetközi szervezetek 
szabályai alapján részt vehetnek, szem előtt 
tartva annak biztosítását, hogy minden 
donor egyenlő elbánásban részesül. 
Bármilyen állampolgárságú szakértőt 
kihelyezhetnek, a termelőeszközöket, 
árukat és anyagokat azonban az EU-tól 
kell beszerezni.

Or. de

Módosítás 66
Jan Mulder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az e rendelet alapján finanszírozott 
intézkedések összhangban vannak a 
támogatás hatékonyságról szóló párizsi 
nyilatkozattal. A 9. cikkben leírt jelentések 
különös figyelmet szentelnek ezen 
követelménynek. 
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Or. en

Indokolás

Az e rendelet alapján finanszírozott valamennyi intézkedés összhangban van a támogatás 
hatékonyságról szóló párizsi nyilatkozattal, különösen mivel egy ideiglenes eszközre 
vonatkozik.. Biztosítani kell, hogy az eszköz hatékony módon hozzájárul a helyzet fenntartható 
javításához.

Módosítás 67
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Költségvetési kötelezettségvállalásokat a 
Bizottság által elfogadott határozatok 
alapján tesznek.

1. A költségvetési kötelezettségvállalásokat
egyenlő alapon a Bizottság és az Európai 
Parlament által elfogadott határozatok 
alapján tesznek.

Or. en

Módosítás 68
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet alapján elfogadott 
intézkedések 2008. június 20-tól
támogathatnak olyan folyamatban lévő 
fellépéseket, melyeket az érintett 
célországokban vagy a 4. cikkben említett 
szervezeteken keresztül, még e rendelet 
hatálybalépését megelőzően kezdenek 
meg.

2. Az e rendelet alapján elfogadott 
intézkedések az Európai Parlamentben 
hozott határozattól kezdve támogathatnak 
olyan folyamatban lévő fellépéseket, 
melyeket az érintett célországokban vagy a 
4. cikkben említett szervezeteken keresztül, 
még e rendelet hatálybalépését megelőzően 
kezdenek meg. Ebben az esetben a jelen 
rendelet keretében nyújtott támogatás 
kiegészítő forrásként használandó.

Or. de
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Módosítás 69
Glattfelder Béla

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2008–2009-es időszakra e rendelet 
végrehajtásának teljes pénzügyi 
referenciaösszege 1,0 milliárd EUR.

törölve

2. 2008-ra a referenciaösszeg 750 millió 
EUR.
3. 2009-ra a referenciaösszeg maximális 
értéke 250 millió EUR.
4. A lekötött összegeknek minden évben 
legalább 600 millió EUR mozgásteret kell 
hagyniuk a pénzügyi keret 2. fejezetében, 
az 1290/2005/EK rendeletben 
meghatározott korai figyelmeztető 
rendszer legfrissebb jelentésének 
előrejelzése alapján. Amennyiben 
valamelyik évben nem áll fenn ez az eset, 
csökkenteni kell az e rendelet alapján a 
kérdéses évben leköthető maximális 
összeget, hogy a 2. fejezetben 
megmaradjon ez a minimális mozgástér.

Or. en

Módosítás 70
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2008–2009-es időszakra e rendelet 
végrehajtásának teljes pénzügyi 
referenciaösszege 1,0 milliárd EUR.

1. A 2008–2009-es időszakra e rendelet 
végrehajtásának teljes pénzügyi 
referenciaösszege 1,0 milliárd EUR. Ezt a 
referenciaösszeget a
pénzügyi keret 4. fejezetéből 
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finanszírozzák.

Or. en

Módosítás 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A lekötött összegeknek minden évben 
legalább 600 millió EUR mozgásteret kell 
hagyniuk a pénzügyi keret 2. fejezetében, 
az 1290/2005/EK rendeletben 
meghatározott korai figyelmeztető 
rendszer legfrissebb jelentésének 
előrejelzése alapján. Amennyiben
valamelyik évben nem áll fenn ez az eset, 
csökkenteni kell az e rendelet alapján a 
kérdéses évben leköthető maximális
összeget, hogy a 2. fejezetben 
megmaradjon ez a minimális mozgástér. 

4. A lekötött összeget a közösségi 
költségvetés 4. fejezetéből finanszírozzák 
olyan módon, hogy az ne vonja maga után 
a jelenlegi tervezési időszakra vonatkozó 
pénzügyi tervekről szóló határozat 
felülvizsgálatát.

Or. es

Módosítás 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A közösségi költségvetés következő 
felülvizsgálatának keretében az Európai 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amely 
értékeli, hogy mennyiben szükséges 
megerősíteni a fejlesztési támogatást a 4. 
fejezet szerinti források növelése révén, 
hogy meg lehessen birkózni a 
mezőgazdasági árak szegény országokban 
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történő emelkedésével, illetve a helyi 
lakosság által elszenvedett 
élelmiszerhiánnyal. Ezen növekedés nem 
lehet az európai gazdálkodók költségvetési 
szükségleteinek kárára.

Or. es
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