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Módosítás 74
Britta Reimers

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. elfogadja első olvasatban az alábbi 
álláspontot;

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

Or. de

Indokolás

A szabad és piacorientált Európában mind a gazdálkodók, mind a fogyasztók jobban 
járnának, ha a mezőgazdaság megszabadulna a gondoskodó államtól való pénzügyi 
függőségtől. Sajnálatos módon javaslatában a Bizottság nem mozdult ebbe az irányba és nem 
számolta fel szisztematikusan a támogatásokat. Ehelyett kiterjesztette a létező struktúrákat, 
ami még több adminisztrációval jár, és ez még több kiadást jelent a kérelmezők és a 
tagállamok számára is.

Módosítás 75
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok különböző (helyi, 
regionális, nemzeti és nemzetközi) szintű
versenyképessége és a mezőgazdasági 
üzemek életképessége, az élelmiszerlánc 
szervezése és kockázatkezelés a 
mezőgazdaságban, a mezőgazdaságtól és 
az erdészettől függő ökoszisztémák 
állapotának helyreállítása, megőrzése és 
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kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

javítása, erőforrás-hatékonyság és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé való elmozdulás a mezőgazdasági, az 
élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, 
továbbá a társadalmi befogadás 
előmozdítása, a szegénység csökkentése és 
a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki 
térségekben. Továbbá a mezőgazdasági 
termelők, a vállalkozások és a 
vidékfejlesztési hálózatok közötti 
együttműködés és közös intézkedések 
ösztönzése fontos prioritás a 
mezőgazdasági és vidéki területek hosszú 
távú fellendülésének és 
fenntarthatóságának biztosítására. 
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

Or. en
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Módosítás 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, az 
állatok jólétének javításában, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
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megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához, valamint a 
tápanyagkörforgás javítására a vidéki és 
városi területek közötti összeköttetések 
előmozdításához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

Or. en

Módosítás 77
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
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kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel,
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is, és ez 
jó okkal szolgál a vidéki lakosoknak arra 
nézve, hogy ne költözzenek el máshova.
Az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben, a mezőgazdaságot kiegészítő 
tevékenységi területeken, a szociális 
szférában és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

Or. de

Indokolás

A mezógazdaságot kiegészítő tevékenységek fejlesztésével és bővítésével kapcsolatosan 
lehetővé kellene tenni tanácsadási szolgáltatások igénybevételét is, például a mezőgazdasági 
termékek és a falusi turizmus, valamint a piacorientált szociális szolgáltatások – például az 
idős- és gyermekgondozás – direkt marketingjével.

Módosítás 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége,
biztonsági intézkedések és a 
mezőgazdasági üzemek 
biztonságosságával kapcsolatos fokozott 
tudatosság; az élelmiszerlánc szervezése 
és kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
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vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

Or. en

Módosítás 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése, rövid ellátási 
láncok és kockázatkezelés a 
mezőgazdaságban, a mezőgazdaságtól és 
az erdészettől függő ökoszisztémák 
állapotának helyreállítása, megőrzése és 
javítása, erőforrás-hatékonyság és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé való elmozdulás a mezőgazdasági, az 
élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, 
továbbá a társadalmi befogadás 
előmozdítása, a szegénység csökkentése és 
a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki 
térségekben. Ugyanakkor figyelembe kell 
venni a különböző jellemzőkkel vagy a 
potenciális kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
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kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához, és ez kompenzálja a 
mezőgazdasági termelőket és az 
erdőtulajdonosokat az általuk nyújtott 
szolgáltatásért, valamint azért, hogy a 
közérdeket szolgálják. A 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben megvalósítandó 
tudásátadáshoz és innovációhoz 
kapcsolódó uniós vidékfejlesztési prioritást 
indokolt horizontálisan alkalmazni az 
egyéb uniós vidékfejlesztési prioritások 
tekintetében.

Or. it

Módosítás 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
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élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

élelmiszerlánc szervezése, rövid ellátási 
láncok és kockázatkezelés a 
mezőgazdaságban, a mezőgazdaságtól és 
az erdészettől függő ökoszisztémák 
állapotának helyreállítása, megőrzése és 
javítása, erőforrás-hatékonyság és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé való elmozdulás a mezőgazdasági, az 
élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, 
továbbá a társadalmi befogadás 
előmozdítása, a szegénység csökkentése és 
a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki 
térségekben. Ugyanakkor figyelembe kell 
venni a különböző jellemzőkkel vagy a 
potenciális kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

Or. it

Módosítás 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése a 
mezőgazdaságban, a mezőgazdaságtól és 
az erdészettől függő ökoszisztémák 
állapotának helyreállítása, megőrzése és 
javítása, erőforrás-hatékonyság és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé való elmozdulás a mezőgazdasági, az 
élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, 
továbbá a társadalmi befogadás 
előmozdítása, a szegénység csökkentése és 
a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki 
térségekben. Ugyanakkor figyelembe kell 
venni a különböző jellemzőkkel vagy a 
potenciális kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
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megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

Or. en

Módosítás 82
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat 
indokolt a fenntartható fejlődés, valamint a 
környezet védelmére és javítására 
vonatkozó cél elérésének a Szerződés 11. 
és 19. cikkével összhangban, az Unió által 
történő előmozdítása keretében, a
„szennyező fizet” elvének 
figyelembevételével megvalósítani.
Célszerű úgy rendelkezni, hogy a 
tagállamok – a Bizottság által elfogadott 
módszertant alkalmazva – nyújtsanak 
tájékoztatást az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzések teljesítéséhez 
nyújtott támogatásról, azon törekvéssel 
összhangban, hogy az uniós költségvetés 
legalább 20 %-a e célra kerüljön 
felhasználásra.

(6) Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat 
indokolt a fenntartható fejlődés, valamint a 
környezet védelmére és javítására 
vonatkozó cél elérésének a Szerződés 11. 
és 19. cikkével összhangban, az Unió által 
történő előmozdítása keretében, a
„szennyező fizet” elvének 
figyelembevételével megvalósítani.
Célszerű úgy rendelkezni, hogy a 
tagállamok – a Bizottság által elfogadott 
módszertant alkalmazva – nyújtsanak 
tájékoztatást a biológiai sokféleségre 
vonatkozó stratégia és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzések megvalósításának 
mikéntjéről, azon törekvéssel összhangban, 
hogy az uniós költségvetés legalább 20%-a
e célra kerüljön felhasználásra.

Or. en

Módosítás 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat 
indokolt a fenntartható fejlődés, valamint a 
környezet védelmére és javítására 
vonatkozó cél elérésének a Szerződés 11. 
és 19. cikkével összhangban, az Unió által 
történő előmozdítása keretében, a
„szennyező fizet” elvének 
figyelembevételével megvalósítani.
Célszerű úgy rendelkezni, hogy a 
tagállamok – a Bizottság által elfogadott 
módszertant alkalmazva – nyújtsanak 
tájékoztatást az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó célkitűzések teljesítéséhez 
nyújtott támogatásról, azon törekvéssel 
összhangban, hogy az uniós költségvetés 
legalább 20 %-a e célra kerüljön 
felhasználásra.

(6) Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat 
indokolt a fenntartható fejlődés, valamint a 
környezet védelmére és javítására 
vonatkozó cél elérésének a Szerződés 11. 
és 19. cikkével összhangban, az Unió által 
történő előmozdítása keretében, a
„szennyező fizet” elvének 
figyelembevételével megvalósítani, illetve 
jutalmazni kell azt, aki hozzájárul a 
javuláshoz. Célszerű úgy rendelkezni, 
hogy a tagállamok – a Bizottság által 
elfogadott módszertant alkalmazva –
nyújtsanak tájékoztatást az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
célkitűzések teljesítéséhez nyújtott 
támogatásról, azon törekvéssel 
összhangban, hogy az uniós költségvetés 
legalább 20 %-a e célra kerüljön 
felhasználásra.

Or. it

Módosítás 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy
a területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, vagy több 
regionális programot kell kidolgozniuk.
Minden programban meg kell határozni az 

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak a 
területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, több regionális 
programot, vagy nemzeti programot és 
több regionális programot is ki kell
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uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
kapcsolatos célkitűzések teljesítésére 
irányuló stratégiát és a kapcsolódó 
intézkedéseket. A programozásnak meg 
kell felelnie az uniós vidékfejlesztési 
prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie 
az egyéb uniós szakpolitikákat, különös 
tekintettel a mezőgazdasági piacokkal 
kapcsolatos politikára, a kohéziós 
politikára és a közös halászati politikára.
Azon tagállamok számára, amelyek 
regionális programok végrehajtása mellett 
döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy 
olyan, önálló költségvetéssel nem 
rendelkező nemzeti keret létrehozására, 
amely megkönnyíti a régiók között a 
nemzeti szinten jelentkező kihívások 
kezelése céljából folytatandó koordinációt.

dolgozniuk. Amennyiben egy tagállam egy 
nemzeti program és több regionális 
program benyújtását választja, úgy az 
intézkedéseket és művelettípusokat 
nemzeti vagy regionális szinten kell 
megtervezni.  Minden programban meg 
kell határozni az uniós vidékfejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére irányuló stratégiát és a 
kapcsolódó intézkedéseket. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 
vidékfejlesztési prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie 
az egyéb uniós szakpolitikákat, különös 
tekintettel a mezőgazdasági piacokkal 
kapcsolatos politikára, a kohéziós 
politikára és a közös halászati politikára.
Azon tagállamok számára, amelyek 
regionális programok végrehajtása mellett 
döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy 
olyan, önálló költségvetéssel nem 
rendelkező nemzeti keret létrehozására, 
amely megkönnyíti a régiók között a 
nemzeti szinten jelentkező kihívások 
kezelése céljából folytatandó koordinációt.
Amennyiben egy tagállam egy nemzeti 
program és több regionális program 
benyújtását választja, úgy a nemzeti 
keretnek a különböző programok közötti 
koherencia biztosítása érdekében közös 
elemeket kell tartalmaznia.

Or. es

Indokolás

A sok régióval rendelkező tagállamoknak, illetve azoknak, amelyek regionális programok 
benyújtását választották, olyan nemzeti programmal kell rendelkezniük, amely ugyanazt az 
intézkedést alkalmazza több régióban.

Módosítás 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy
a területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, vagy több 
regionális programot kell kidolgozniuk.
Minden programban meg kell határozni az 
uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
kapcsolatos célkitűzések teljesítésére 
irányuló stratégiát és a kapcsolódó 
intézkedéseket. A programozásnak meg 
kell felelnie az uniós vidékfejlesztési 
prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie 
az egyéb uniós szakpolitikákat, különös 
tekintettel a mezőgazdasági piacokkal 
kapcsolatos politikára, a kohéziós 
politikára és a közös halászati politikára.
Azon tagállamok számára, amelyek 
regionális programok végrehajtása mellett 
döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy 
olyan, önálló költségvetéssel nem 
rendelkező nemzeti keret létrehozására, 
amely megkönnyíti a régiók között a 
nemzeti szinten jelentkező kihívások 
kezelése céljából folytatandó koordinációt.

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak a 
területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, több regionális 
programot, vagy nemzeti programot és 
több regionális programot is ki kell
dolgozniuk. Amennyiben egy tagállam egy 
nemzeti program és több regionális 
program benyújtását választja, úgy az 
intézkedéseket és művelettípusokat 
nemzeti vagy regionális szinten kell 
megtervezni.  Minden programban meg 
kell határozni az uniós vidékfejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére irányuló stratégiát és a 
kapcsolódó intézkedéseket. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 
vidékfejlesztési prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie 
az egyéb uniós szakpolitikákat, különös 
tekintettel a mezőgazdasági piacokkal 
kapcsolatos politikára, a kohéziós 
politikára és a közös halászati politikára.
Azon tagállamok számára, amelyek 
regionális programok végrehajtása mellett 
döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy 
olyan, önálló költségvetéssel nem 
rendelkező nemzeti keret létrehozására, 
amely megkönnyíti a régiók között a 
nemzeti szinten jelentkező kihívások 
kezelése céljából folytatandó koordinációt.
Amennyiben egy tagállam egy nemzeti 
program és több regionális program 
benyújtását választja, úgy a nemzeti 
keretnek a különböző programok közötti 
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koherencia biztosítása érdekében közös 
elemeket kell tartalmaznia.

Or. es

Indokolás

A sok régióval rendelkező, illetve a regionális programok benyújtását választó tagállamok 
esetében a 2007–2013 közötti programozási időszak tapasztalata azt mutatja, hogy bizonyos 
intézkedéseknek nincs helyük a regionális programokban, mert azok az egyes régiók területén 
túlnyúlnak. Ilyenek például a régióközi együttműködés hatálya alá tartozó fellépések. A 
tagállamoknak ezért olyan nemzeti programmal kell rendelkezniük, amely ugyanazt az 
intézkedést alkalmazza a különböző régiókban.

Módosítás 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy 
a területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, vagy több 
regionális programot kell kidolgozniuk.
Minden programban meg kell határozni az 
uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
kapcsolatos célkitűzések teljesítésére 
irányuló stratégiát és a kapcsolódó 
intézkedéseket. A programozásnak meg 
kell felelnie az uniós vidékfejlesztési 
prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie
az egyéb uniós szakpolitikákat, különös 
tekintettel a mezőgazdasági piacokkal 
kapcsolatos politikára, a kohéziós 

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy 
a területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, vagy több 
regionális programot kell kidolgozniuk, 
miközben biztosítják, hogy az 
alulreprezentált csoportok, főként a nők, 
megfelelő szerepet kapjanak e fejlesztési 
programokat kidolgozó szervekben annak 
érdekében, hogy a fejlesztési 
stratégiákban szükségleteik megfelelő 
figyelmet kapjanak. Minden programban 
meg kell határozni az uniós vidékfejlesztési 
prioritásokkal kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére irányuló stratégiát és a 
kapcsolódó intézkedéseket. A 
programozásnak meg kell felelnie az uniós 
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politikára és a közös halászati politikára.
Azon tagállamok számára, amelyek 
regionális programok végrehajtása mellett 
döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy 
olyan, önálló költségvetéssel nem 
rendelkező nemzeti keret létrehozására, 
amely megkönnyíti a régiók között a 
nemzeti szinten jelentkező kihívások 
kezelése céljából folytatandó koordinációt.

vidékfejlesztési prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie 
az egyéb uniós szakpolitikákat, különös
tekintettel a mezőgazdasági piacokkal 
kapcsolatos politikára, a kohéziós 
politikára és a közös halászati politikára.
Azon tagállamok számára, amelyek 
regionális programok végrehajtása mellett 
döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy 
olyan, önálló költségvetéssel nem 
rendelkező nemzeti keret létrehozására, 
amely megkönnyíti a régiók között a 
nemzeti szinten jelentkező kihívások 
kezelése céljából folytatandó koordinációt.

Or. de

Módosítás 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy 
a területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, vagy több 
regionális programot kell kidolgozniuk.
Minden programban meg kell határozni az 
uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
kapcsolatos célkitűzések teljesítésére 
irányuló stratégiát és a kapcsolódó 
intézkedéseket. A programozásnak meg 
kell felelnie az uniós vidékfejlesztési 

(8) A vidékfejlesztési programok 
haladéktalan megkezdésének és hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében 
indokolt, hogy az EMVA-ból nyújtott 
támogatás szilárd adminisztratív 
keretfeltételek meglétéhez legyen kötve.
Ezért a tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy teljesülnek-e bizonyos 
előfeltételek. Az egyes tagállamoknak vagy 
a területük egészére vonatkozó nemzeti 
vidékfejlesztési programot, vagy több 
regionális programot kell kidolgozniuk.
Minden programban meg kell határozni az 
uniós vidékfejlesztési prioritásokkal 
kapcsolatos célkitűzések teljesítésére 
irányuló stratégiát és a kapcsolódó 
intézkedéseket. A programozásnak meg 
kell felelnie az uniós vidékfejlesztési 
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prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti 
körülményekhez is, és ki kell egészítenie 
az egyéb uniós szakpolitikákat, különös 
tekintettel a mezőgazdasági piacokkal 
kapcsolatos politikára, a kohéziós 
politikára és a közös halászati politikára.
Azon tagállamok számára, amelyek 
regionális programok végrehajtása mellett 
döntenek, lehetőséget kell biztosítani egy 
olyan, önálló költségvetéssel nem 
rendelkező nemzeti keret létrehozására, 
amely megkönnyíti a régiók között a
nemzeti szinten jelentkező kihívások 
kezelése céljából folytatandó koordinációt.

prioritásoknak, ugyanakkor 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti és 
regionális körülményekhez is, és ki kell 
egészítenie az egyéb uniós szakpolitikákat, 
különös tekintettel a mezőgazdasági 
piacokkal kapcsolatos politikára, a 
kohéziós politikára és a közös halászati 
politikára. Ha egy tagállam több nemzeti
és/vagy regionális program mellett dönt, 
nemzeti keretének a nemzeti stratégia és a 
regionális stratégiák közötti koherencia 
biztosítása érdekében közös elemeket kell 
tartalmaznia.

Or. it

Módosítás 88
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is.
Továbbá erőfeszítéseket kell tenni a nők 
vidéki területeken történő 
foglalkoztatásához való egyenlő 
hozzáférése felé vezető előrelépés, a 
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számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

tevékenységek diverzifikációjához nyújtott 
hozzájárulásuk, valamint ezeken a 
területeken a vállalkozó nőknek nyújtott 
konkrét támogatási formák kialakításának 
támogatására, mivel a szerepek 
sokrétűsége lehetővé teszi számukra, hogy 
a társadalom valamennyi szintjén 
jelentősen hozzájáruljanak a fejlődéshez 
és az innovációhoz, valamint a vidéki 
területek életminőségének javításához. Az
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

Or. es

Indokolás

Hozzájárul a vidéki területeken élő nőkkel való egyenlő bánásmódhoz, valamint a nőknek a 
vidéki közösségek jövedelméhez és jólétéhez való hozzájárulásának elismeréséhez. 

Módosítás 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását, továbbá a vidéki területeken 
élő nők szerepét kell megcélozniuk
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kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

különösen annak érdekében, hogy távlatot 
és jó okot kínálnak számukra, hogy ne 
költözzenek máshova. Ezenkívül tematikus 
alprogramok révén lehetőséget kell 
teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

Or. de

Indokolás

Sürgősen lépéseket kell tenni a jól képzett fiatal nők elvándorlásának megakadályozása 
érdekében. Az ilyen nők meghatározó szerepet töltenek be a vidéki közösségek életben 
tartásában és az ottani lakosok életminőségének megőrzésében.

Módosítás 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a
mezőgazdaságban dolgozó nőket, a
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
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kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

Or. it

Módosítás 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszereket, a biogazdálkodást, a
hegyvidéki területeket és a rövid ellátási 
láncok kialakítását kell megcélozniuk.
Ezenkívül tematikus alprogramok révén 
lehetőséget kell teremteni a vidéki térségek 
fejlődésére jelentős hatást gyakorló 
mezőgazdasági ágazatok szerkezetének 
átalakítására is. Az ilyen tematikus 
alprogramok keretében végrehajtott 
beavatkozások hatékonyságának fokozása 
érdekében indokolt engedélyezni a 
tagállamok számára, hogy bizonyos, az 
alprogramok hatálya alá tartozó műveletek 
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esetében magasabb támogatási mértéket 
írjanak elő.

Or. en

Módosítás 92
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdaságokat, 
a hegyvidéki területeket, a rövid ellátási 
láncok kialakítását és a környezeti 
kihívásokkal szembeni fellépést kell 
megcélozniuk. Ezenkívül tematikus 
alprogramok révén lehetőséget kell 
teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is
úgy, hogy közben ne lépjenek fel negatív 
társadalmi és környezeti hatások. Az ilyen 
tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

Or. en
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Módosítás 93
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket, a mocsarakat, a városközeli 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

Or. fr

Módosítás 94
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
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programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket, a legkülső régiókat és a rövid 
ellátási láncok kialakítását kell 
megcélozniuk. Ezenkívül tematikus 
alprogramok révén lehetőséget kell 
teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

Or. pt

Módosítás 95
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) Indokolt esetben az e rendeletben 
meghatározott ökológiai jelentőségű 
területeken kívül a prioritások 
megvalósítása érdekében más területeket 
is be lehet vonni a programokba. Egyes 
esetekben a programok utólagos 
értékelése vagy a SWOT-analízis szerint 
nincs szükség egy adott prioritással 
foglalkozni, mivel a prioritással már más 
módon foglalkoznak. Ilyen esetekben nem 
szükséges, hogy a programok mind a hat 
prioritással foglalkozzanak.
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Or. en

Módosítás 96
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A vidéki területeken el nem ismert 
gazdasági tevékenységet végző nők 
jelentette probléma megoldása érdekében, 
valamint a nők ezeken a területeken való 
vállalkozásban és foglalkoztatásban 
történő részvételének támogatására a 
tagállamoknak és a Bizottságnak konkrét 
mutatókat kellene kidolgozniuk a nők e 
területeken elért előrehaladásának 
mérésére, valamint annak értékelésére, 
hogy mennyire járultak hozzá a vidéki 
közösségek jövedelméhez és jólétéhez.

Or. es

Módosítás 97
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Szükség van egyes, a programozással 
és a vidékfejlesztési programok 
felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok 
megállapítására. A programok stratégiáját, 
illetve a kapcsolódó uniós pénzügyi 
hozzájárulásokat nem érintő 
felülvizsgálatokra vonatkozóan egyszerűbb 
eljárást kell megállapítani.

(12) Szükség van egyes, a programozással 
és a vidékfejlesztési programok 
felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok 
megállapítására. A Bizottság hatáskörébe 
kell tartoznia, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján döntsön a 
programnak a programstratégia változása 
tekintetében történő módosításával 
kapcsolatos kérelmekről. A programok 
stratégiáját, illetve a kapcsolódó uniós 
pénzügyi hozzájárulásokat nem érintő 
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felülvizsgálatokra vonatkozóan egyszerűbb 
eljárást kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 98
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Szükség van egyes, a programozással 
és a vidékfejlesztési programok 
felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok 
megállapítására. A programok stratégiáját, 
illetve a kapcsolódó uniós pénzügyi 
hozzájárulásokat nem érintő 
felülvizsgálatokra vonatkozóan egyszerűbb
eljárást kell megállapítani.

(12) Szükség van egyes, a programozással 
és a vidékfejlesztési programok 
felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok 
megállapítására. A programok stratégiáját, 
illetve a kapcsolódó uniós pénzügyi 
hozzájárulásokat nem érintő 
felülvizsgálatokra vonatkozóan
egyszerűsített eljárást kell megállapítani.

Or. pt

Módosítás 99
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy biztosítható 
legyen a jogbiztonság és az egyértelműség 
a program módosítása esetén követendő 
eljárás tekintetében, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el azon kritériumok 
meghatározása tekintetében, amelyek 
alapján a program számszerűsített 
célkitűzéseinek javasolt módosításai nagy 
jelentőségűnek minősülnek, és mint 
ilyenek szükségessé teszik, hogy a 

(13) Annak érdekében, hogy biztosítható 
legyen a jogbiztonság és az egyértelműség 
a program módosítása esetén követendő 
eljárás tekintetében, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a kritériumok meghatározása 
tekintetében,
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program az e rendelet 91. cikkének 
megfelelően elfogadott végrehajtási aktus 
útján módosításra kerüljön.

Or. de

Indokolás

A programokban eszközölt változások nem pusztán szakmai jellegű döntések.

Módosítás 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
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dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is. A 
15. cikk értelmében a tagállamoknak 
támogatniuk kell a vidéki területeken élő 
nők képzésére vonatkozó rendelkezést a 
vidéki területeken lévő kkv-k 
fejlesztésében és bővítésében betöltött 
szerepük, valamint a mezőgazdaságot 
kiegészítő területeken és a szociális 
szférában végzett tevékenységük 
előmozdítása érdekében, és ez jó okkal 
szolgál a nőknek arra nézve, hogy ne 
költözzenek el máshova. Annak 
biztosítására, hogy a tudásátadásra és a 
tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

Or. de

Indokolás

Fennáll a veszélye annak, hogy a vidéki területeket megfosztják az éltető erőtől, ha különösen 
a jól képzett fiatalok elvándorolnak onnan. Ezért sürgősen szükség van arra, hogy 
szakképesítést igénylő munkahelyek teremtésével és családbarát foglalkoztatási 
intézkedésekkel ezek az emberek távlatokat és indítékot lássanak maguk előtt, hogy ne 
vándoroljanak máshová.

Módosítás 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
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k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k – feltéve, hogy 
a mezőgazdasággal és erdészettel 
kapcsolatos pozitív gazdasági hatás révén 
közvetlenül tudnak kapcsolódni a 
mezőgazdasághoz, az 
élelmiszertermeléshez vagy az erdészethez 
– bizonyára fokozni tudják majd 
versenyképességüket és erőforrás-
hatékonyságukat, és képesek lesznek 
környezeti teljesítményük javítására és 
ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

Or. it
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Módosítás 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, szakmai képzési 
rendszerekhez, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
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rendelkezzenek a megfelelő képességekkel. tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

Or. en

Módosítás 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók, a nem kormányzati szervek és a 
vidéki kkv-k bizonyára fokozni tudják 
majd versenyképességüket és erőforrás-
hatékonyságukat, és képesek lesznek 
környezeti teljesítményük javítására és 
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fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

Or. en

Indokolás

A vidékfejlesztési rendelet egyik kulcsfontosságú eleme az innováció. A Világbank 
meghatározása szerint az innováció: szervzetek, vállalkozások és egyének olyan hálózata, 
amely új termékek, új eljárások és a szervezettség új formáinak gazdasági felhasználásra 
történő kialakítását helyezi középpontba együttműködésben az intézményekkel és a 
magatartást és teljesítményt befolyásoló szakpolitikákkal. Fontos a nem kormányzati 
szervezetek szerepének kihangsúlyozása, mivel ez az egyik olyan tényező, ami elősegítheti a 
mezőgazdasági termelők piaci pozíciójának megerősítését.

Módosítás 104
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
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workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a mezőgazdasági és erdészeti 
ágazatban tevékenykedő vidéki kkv-k 
bizonyára fokozni tudják majd 
versenyképességüket és erőforrás-
hatékonyságukat, és képesek lesznek 
környezeti teljesítményük javítására és 
ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

Or. pt

Módosítás 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Azokban az esetekben, amikor az 
ágazat összes munkaerejének több mint 
50%-át a fizetésből élő munkavállalók 
teszik ki, vagy ha egyes államok, régiók 
vagy kultúrák vonatkozásában a 
munkahelyek többségében alkalmi 
munkavállalók vagy idénymunkások 
dolgoznak, a foglalkoztatottak különösen 
ki vannak téve a kirekesztés és a
szegénység veszélyének. Mivel a 
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befogadás és a szegénység csökkentése az 
Európa 2020 stratégia hat prioritása közül 
az egyik, a mezőgazdasági 
foglalkoztatottak és a fizetésből élő 
mezőgazdasági munkavállalók – de 
különösen az alkalmi munkavállalók és az 
idénymunkások – munkakörülményeit és 
szociális jólétét javítani kell. Ebben az 
összefüggésben az idénymunkások 
ismételt foglalkoztatása iránti 
elkötelezettséget (a munkahelyi stabilitás 
érdekében) szintén támogatni kell annak 
érdekében, hogy a fizetésből élő 
munkavállalókat szakmai státuszhoz 
segítsük, és hogy ennek következtében 
javuljon az adott ágazat versenyképessége 
és megítélése.

Or. es

Módosítás 106
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy a tudásátadási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
képesek legyenek a vidékfejlesztési 
politika céljainak megfelelő minőségű és 
jellegű szolgáltatásokat nyújtani, valamint 
hogy biztosítható legyen az alapok 
célzottabb felhasználása és az, hogy a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó csereprogramok és 
üzemlátogatások világosan elkülöníthetők 
legyenek a más uniós programok keretében 
végrehajtott hasonló tevékenységektől, a
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a Szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el a tudásátadási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetekre 
vonatkozó minimális képesítési
követelményekre, a támogatható 

(15) Annak érdekében, hogy a tudásátadási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
képesek legyenek a vidékfejlesztési 
politika céljainak megfelelő minőségű és 
jellegű szolgáltatásokat nyújtani, valamint 
hogy biztosítható legyen az alapok 
célzottabb felhasználása és az, hogy a 
mezőgazdasági üzemekben
megvalósítandó csereprogramok és 
üzemlátogatások világosan elkülöníthetők 
legyenek a más uniós programok keretében 
végrehajtott hasonló tevékenységektől, a 
tudásátadási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetekre vonatkozó minimális 
képesítési követelményeket kell 
megállapítani a támogatható költségekre, 
valamint a mezőgazdasági üzemekben 
végrehajtandó csereprogramok és 
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költségekre, valamint a mezőgazdasági 
üzemekben végrehajtandó csereprogramok 
és látogatások időtartamára és tartalmára 
vonatkozóan.

látogatások időtartamára és tartalmára 
vonatkozóan.

Or. pt

Módosítás 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15 a) A tagállamokat különösen a vidéki 
területek generációs megújulására, a 
szélesebb körű ismeretek és a szaktudás 
átadására irányuló célkitűzések révén 
arra ösztönzik, hogy vidékfejlesztési 
programjaik részeként mezőgazdasági 
szakmai képzési rendszereket hozzanak 
létre, ennélfogva a fiatalokat felkérnék, 
hogy szakmai gyakornokkén regisztrálják 
magukat. E képzési rendszerek többévesek 
lennének – a képzés 3-től 5 évig tartana –, 
melyek keretében a szakmai 
gyakornokokat a részt vevő 
mezőgazdasági termelők üzemében 
foglalkoztatnák. A gyakornokot a képzés 
utolsó évében/éveiben egy másik tagállam 
fogadó üzemébe küldenék a legjobb 
gyakorlatok Unión belüli cseréjének 
biztosítására. A továbbképzést a 
gyakornoki időszak során végig 
biztosítják. A gyakornok, a sikeres 
befejezést követően vagy mint fiatal 
mezőgazdasági termelő, új belépő, 
kistermelő vagy mint vidéki vállalkozó 
jogosult vállalkozás beindításához nyújtott 
és vállalkozásfejlesztési támogatásra 
pályázni.

Or. en
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Módosítás 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 
vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi 
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő mezőgazdasági 
és agrár-élelmiszeripari kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 
vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és a mezőgazdasági és 
agrár-élelmiszeripari kkv-k általi 
igénybevételét, hogy pozitív előny 
származzon belőlük. A tanácsadás 
minőségének és hatékonyságának fokozása 
érdekében indokolt rendelkezni a 
tanácsadók minimális képesítéséről és 
rendszeres képzéséről. A […]-i 
HR/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben előírt mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásoknak segíteniük 
kell a mezőgazdasági termelőket 
mezőgazdasági üzemük teljesítményének 
értékelésében és azoknak a szükséges 
javításoknak az azonosításában, amelyeket 
a jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények, a jó mezőgazdasági és 
környezeti állapot, a […]-i DP/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott, az éghajlatra és a 
környezetre kedvező hatást gyakorló 
mezőgazdasági gyakorlatok, továbbá az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével és 
az azokhoz való alkalmazkodással, a 
biológiai sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
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követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 
vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Ki kell terjednie továbbá a mezőgazdasági
üzem vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

Or. it

Módosítás 109
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy
vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről.  A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 

(16) A 16. cikkben említett gazdálkodási 
tanácsadási szolgáltatások segítik a 
mezőgazdasági termelőket, az 
erdőtulajdonosokat, a vidéki kkv-kat és a
mezőgazdaságot kiegészítő tevékenységi 
területek és a szociális szféra gazdasági 
szereplőit abban, hogy javítsák 
gazdaságuk, vállalkozásuk vagy
tevékenységük fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását és
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
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mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 
vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 
vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

Or. de

Indokolás

A mezőgazdaságot kiegészítő tevékenységek fejlesztésével és bővítésével kapcsolatosan 
lehetővé kellene tenni tanácsadási szolgáltatások igénybevételét is, például a mezőgazdasági 
termékek és a falusi turizmus, valamint a piacorientált szociális szolgáltatások – például az 
idős- és gyermekgondozás – direkt marketingjével.

Módosítás 110
Spyros Danellis
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 
vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi 
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben14 előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben15 meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 
vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi 
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben14 előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben15 meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak a kockázatkezelés 
hatékony kezelésével és a mezőgazdasági 
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vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

termelők kockázati lehetőségeivel 
kapcsolatos tájékoztatást kellene 
biztosítaniuk. A tanácsadásnak adott 
esetben a munkahelyi biztonsági 
előírásokra is ki kell terjednie. Kiterjedhet 
továbbá a mezőgazdasági üzem vagy a 
vállalkozás gazdasági, mezőgazdasági 
vagy környezeti teljesítményéhez 
kapcsolódó kérdésekre is. Célszerű 
üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

Or. en

Módosítás 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 
vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi 
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben14 előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 
vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi 
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben14 előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
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üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben15 meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 
vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben15 meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 
vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében. Továbbá a 
mezőgazdasági üzemeket egyre nagyobb 
számban érő veszteségek és balesetek 
miatt a mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak tanáccsal és 
útmutatással kellene szolgálniuk a 
mezőgazdasági üzemek biztonsági 
intézkedéseivel és a mezőgazdasági 
üzemben dolgozókkal és az ott élőkkel 
kapcsolatosan. 

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelés nagy kockázattal járó, veszélyes foglalkozás. A mezőgazdasági 
termelők az átalgmunkerőnél hétszer nagyobb eséllyel halhatnak meg munkahelyi balesetben.  
Az Unióban évente általában 550 halálos baleset történik a mezőgazdasági üzemekben.  Nagy 
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segítség lenne az ilyen helyzetek kezelésében, ha a mezőgazdasági termelők a mezőgazdasági 
üzemek biztonsági intézkedéseivel kapcsolatban több információhoz juthatnának, mivel az 
egészség és a biztonság a fenntartható mezőgazdasági vállalkozás és üzemvezetés alapvető 
követelménye.

Módosítás 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 
vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi 
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben14 előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben15 meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 
vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi 
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben14 előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben15 meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának és a 
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védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 
vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

talaj védelmével, az integrált 
növényvédelmmel és a nem vegyi 
alternatívák alkalmazásával kapcsolatos
tanácsokkal, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 
vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

Or. en

Indokolás

A 2009/128/EK irányelvben a peszticidek fenntartható alkalmazásáról szóló 14.2 cikk 
értelmében a tagállamoknak meg kell teremteniük vagy biztosítaniuk kell az integrált 
növényvédelemhez szükséges feltételeket. Különösen azt biztosítják, hogy a hivatásos 
felhasználók rendelkezésére álljanak a kártevők megfigyelésére és a döntéshozatalhoz 
szükséges információk és eszközök, valamint az integrált növényvédelemre vonatkozó 
tanácsadói szolgáltatások.

Módosítás 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 

(16) A gazdálkodási tanácsadási 
szolgáltatások segítik a mezőgazdasági 
termelőket, az erdőtulajdonosokat és a 
vidéki térségekben működő kkv-kat abban, 
hogy javítsák gazdaságuk vagy 
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vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi 
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben14 előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben15 meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 
vagy a vállalkozás gazdasági, 
mezőgazdasági vagy környezeti 
teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is.
Célszerű üzemvezetési és helyettesítési 
szolgáltatások nyújtása révén segíteni a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük vezetésének javításában és 
egyszerűsítésében.

vállalkozásuk fenntartható irányítását és 
általános teljesítményét. Ezért célszerű 
ösztönözni mind az ilyen tanácsadási 
szolgáltatások létrehozását, mind pedig 
azoknak a mezőgazdasági termelők, 
erdőtulajdonosok és kkv-k általi 
igénybevételét. A tanácsadás minőségének 
és hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt rendelkezni a tanácsadók 
minimális képesítéséről és rendszeres 
képzéséről. A […]-i HR/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben14 előírt 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak segíteniük kell a 
mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági 
üzemük teljesítményének értékelésében és 
azoknak a szükséges javításoknak az 
azonosításában, amelyeket a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények, a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapot, a 
[…]-i DP/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben15 meghatározott, az 
éghajlatra és a környezetre kedvező hatást 
gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, 
továbbá az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással, a biológiai 
sokféleséggel, a vizek állapotának 
védelmével, az állatbetegségekre 
vonatkozó bejelentésekkel és az 
innovációval kapcsolatos, legalább a(z) 
HR/2012/EU rendelet I. mellékletében 
foglalt előírásoknak megfelelő 
követelmények és tevékenységek 
tekintetében végre kell hajtani. A 
tanácsadásnak adott esetben a munkahelyi 
biztonsági előírásokra is ki kell terjednie.
Kiterjedhet továbbá a mezőgazdasági üzem 
vagy a vállalkozás gazdasági, állatjóléttel 
kapcsolatos, mezőgazdasági vagy 
környezeti teljesítményéhez kapcsolódó 
kérdésekre is. Célszerű üzemvezetési és 
helyettesítési szolgáltatások nyújtása révén 
segíteni a mezőgazdasági termelőket 
mezőgazdasági üzemük vezetésének 
javításában és egyszerűsítésében.

Or. en
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Módosítás 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A mezőgazdasági termékekre és az 
élelmiszerekre vonatkozó uniós és nemzeti 
minőségrendszerek garanciát nyújtanak a 
fogyasztók számára a termék, illetve a 
mezőgazdasági termelőknek az ilyen 
rendszerekben való részvétele 
eredményeként alkalmazott termelési 
folyamat minősége és jellemzői 
tekintetében, növelik az érintett termékek 
értékét, és javítják azok értékesítésének 
lehetőségeit. Ezért bátorítani kell a 
mezőgazdasági termelőket az ilyen 
rendszerekben való részvételre. Tekintve, 
hogy a rendszerekbe való belépés ideje és 
a részvétel első néhány éve az az időszak, 
amely alatt a részvételből kifolyólag a 
mezőgazdasági termelőkre háruló 
többletköltségek és -kötelezettségek nem 
kerülnek teljes mértékben ellentételezésre 
a piacon, indokolt úgy rendelkezni, hogy 
támogatás csak az új résztvevőknek és 
legfeljebb öt éven át legyen nyújtható. 
Tekintettel a gyapotnak mint 
mezőgazdasági terméknek a sajátos 
jellemzőire, a támogatást a gyapotra 
vonatkozó minőségrendszerekre is ki kell 
terjeszteni. Az EMVA keretében 
rendelkezésre bocsátott költségvetési 
források hatékony és eredményes 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el azokra az uniós 
minőségrendszerekre vonatkozóan, 
amelyekre ezen intézkedés hatálya 
kiterjedhet.

(18) A mezőgazdasági termékekre és az 
élelmiszerekre vonatkozó uniós és nemzeti 
minőségrendszerek garanciát nyújtanak a 
fogyasztók számára a termék, illetve a 
mezőgazdasági termelőknek az ilyen 
rendszerekben való részvétele 
eredményeként alkalmazott termelési 
folyamat minősége és jellemzői 
tekintetében, növelik az érintett termékek 
értékét, és javítják azok értékesítésének 
lehetőségeit. Ezért bátorítani kell a 
mezőgazdasági termelőket az ilyen 
rendszerekben való részvételre. Tekintettel 
a gyapotnak mint mezőgazdasági 
terméknek a sajátos jellemzőire, a 
támogatást a gyapotra vonatkozó 
minőségrendszerekre is ki kell terjeszteni.
Az EMVA keretében rendelkezésre 
bocsátott költségvetési források hatékony 
és eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el 
azokra az uniós minőségrendszerekre 
vonatkozóan, amelyekre ezen intézkedés 
hatálya kiterjedhet.
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Or. it

Módosítás 115
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A mezőgazdasági üzemek és a vidéki 
vállalkozások gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához. A 2007–2013-as 
programozási időszakban egy sor különféle 
intézkedés végrehajtására került sor 
különböző beavatkozási területeken. Az 
egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy lehetővé váljék a 
kedvezményezettek számára nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő integrált 
projektek kidolgozása és megvalósítása, 
indokolt, hogy a tárgyi beruházások 
valamennyi típusa egyetlen intézkedés 
hatálya alá tartozzon. A tagállamoknak –
az erősségek, a gyengeségek, a 
lehetőségek és a veszélyek vizsgálatán 
alapuló elemzés (SWOT-analízis) alapján 
– küszöbértéket kell meghatározniuk a 
mezőgazdasági üzemek életképességének 
biztosításához kapcsolódó beruházási 
támogatásokkal támogatható 
mezőgazdasági üzemek tekintetében, 
ezáltal törekedve a támogatás célzottabb 
elosztására.

(19) A mezőgazdasági üzemek és a vidéki 
vállalkozások gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához. A 2007–2013-as 
programozási időszakban egy sor különféle 
intézkedés végrehajtására került sor 
különböző beavatkozási területeken. Az 
egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy lehetővé váljék a 
kedvezményezettek számára nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő integrált 
projektek kidolgozása és megvalósítása, 
indokolt, hogy a tárgyi beruházások 
valamennyi típusa egyetlen intézkedés 
hatálya alá tartozzon.

Or. en
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Módosítás 116
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A mezőgazdasági üzemek és a vidéki 
vállalkozások gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához. A 2007–2013-as 
programozási időszakban egy sor különféle 
intézkedés végrehajtására került sor 
különböző beavatkozási területeken. Az 
egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy lehetővé váljék a 
kedvezményezettek számára nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő integrált 
projektek kidolgozása és megvalósítása, 
indokolt, hogy a tárgyi beruházások 
valamennyi típusa egyetlen intézkedés 
hatálya alá tartozzon. A tagállamoknak –
az erősségek, a gyengeségek, a 
lehetőségek és a veszélyek vizsgálatán 
alapuló elemzés (SWOT-analízis) alapján 
– küszöbértéket kell meghatározniuk a
mezőgazdasági üzemek életképességének 
biztosításához kapcsolódó beruházási 
támogatásokkal támogatható 
mezőgazdasági üzemek tekintetében, 
ezáltal törekedve a támogatás célzottabb 
elosztására.

(19) A mezőgazdasági üzemek és a vidéki 
vállalkozások gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához. A 2007–2013-as 
programozási időszakban egy sor különféle 
intézkedés végrehajtására került sor 
különböző beavatkozási területeken. Az 
egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy lehetővé váljék a 
kedvezményezettek számára nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő integrált 
projektek kidolgozása és megvalósítása, 
indokolt, hogy a tárgyi beruházások 
valamennyi típusa egyetlen intézkedés 
hatálya alá tartozzon. A tagállamoknak a 
mezőgazdasági üzemek életképességének 
biztosításához kapcsolódó beruházási 
támogatásokkal támogatható 
mezőgazdasági üzemek tekintetében
küszöbértéket kell meghatározniuk és 
ezeket meg kell indokolniuk, ezáltal 
törekedve a támogatás célzottabb 
elosztására.

Or. pt
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Módosítás 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A mezőgazdasági üzemek és a vidéki 
vállalkozások gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához. A 2007–2013-as 
programozási időszakban egy sor különféle 
intézkedés végrehajtására került sor 
különböző beavatkozási területeken. Az 
egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy lehetővé váljék a 
kedvezményezettek számára nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő integrált 
projektek kidolgozása és megvalósítása, 
indokolt, hogy a tárgyi beruházások 
valamennyi típusa egyetlen intézkedés 
hatálya alá tartozzon. A tagállamoknak –
az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek 
és a veszélyek vizsgálatán alapuló elemzés
(SWOT-analízis) alapján – küszöbértéket 
kell meghatározniuk a mezőgazdasági 
üzemek életképességének biztosításához 
kapcsolódó beruházási támogatásokkal 
támogatható mezőgazdasági üzemek 
tekintetében, ezáltal törekedve a támogatás 
célzottabb elosztására.

(19) A mezőgazdasági üzemek és a vidéki 
vállalkozások gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához, többek között a 
kórokozók vagy hatásuk visszaszorítását 
vagy csökkentését célzó biológiai 
szabályozási intézkedésekhez, például a 
természetes ellenfajok és természetes 
növényerősítők használatához, feltéve, 
hogy ezek az intézkedések éves szinten 
költségesebbek, mint vegyi megfelelőjük.
A 2007–2013-as programozási időszakban 
egy sor különféle intézkedés végrehajtására 
került sor különböző beavatkozási 
területeken. Az egyszerűsítés érdekében, 
továbbá abból a célból, hogy lehetővé 
váljék a kedvezményezettek számára 
nagyobb hozzáadott értéket képviselő 
integrált projektek kidolgozása és 
megvalósítása, indokolt, hogy a tárgyi 
beruházások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. A 
tagállamoknak – az erősségek, a 
gyengeségek, a lehetőségek és a veszélyek 
vizsgálatán alapuló elemzés (SWOT-
analízis) alapján – küszöbértéket kell 
meghatározniuk a mezőgazdasági üzemek 
életképességének biztosításához 
kapcsolódó beruházási támogatásokkal 
támogatható mezőgazdasági üzemek 
tekintetében, ezáltal törekedve a támogatás 
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célzottabb elosztására.

Or. en

Indokolás

A biológiai szabályozás támogatása már a mezőgazdasági-környezetvédelmi rendszerbe 
tartozó támogatható kiadások közé tartozik, amint az az EIP-ben egyértelműen a 
termelékenység növelésének egyik lehetőségeként szerepel; eljött az ideje annak, hogy az 
alternatív módszerek és termékek láthatósága a kémiai úton előállítottakéval szemben 
fokozódjon.

Módosítás 118
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A mezőgazdasági üzemek és a vidéki 
vállalkozások gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához. A 2007–2013-as 
programozási időszakban egy sor különféle 
intézkedés végrehajtására került sor 
különböző beavatkozási területeken. Az 
egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy lehetővé váljék a 
kedvezményezettek számára nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő integrált 
projektek kidolgozása és megvalósítása, 
indokolt, hogy a tárgyi beruházások 
valamennyi típusa egyetlen intézkedés 
hatálya alá tartozzon. A tagállamoknak –
az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek 
és a veszélyek vizsgálatán alapuló elemzés

(19) A mezőgazdasági üzemek és a vidéki 
vállalkozások gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges
jövedelemtermelő és nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához. A 2007–2013-as 
programozási időszakban egy sor különféle 
intézkedés végrehajtására került sor 
különböző beavatkozási területeken. Az 
egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy lehetővé váljék a 
kedvezményezettek számára nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő integrált 
projektek kidolgozása és megvalósítása, 
indokolt, hogy a tárgyi beruházások 
valamennyi típusa egyetlen intézkedés 
hatálya alá tartozzon. A tagállamoknak –
az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek 
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(SWOT-analízis) alapján – küszöbértéket 
kell meghatározniuk a mezőgazdasági 
üzemek életképességének biztosításához 
kapcsolódó beruházási támogatásokkal 
támogatható mezőgazdasági üzemek 
tekintetében, ezáltal törekedve a támogatás 
célzottabb elosztására.

és a veszélyek vizsgálatán alapuló elemzés
(SWOT-analízis) alapján – küszöbértéket 
kell meghatározniuk a mezőgazdasági 
üzemek életképességének biztosításához 
kapcsolódó beruházási támogatásokkal 
támogatható mezőgazdasági üzemek 
tekintetében, ezáltal törekedve a támogatás 
célzottabb elosztására.

Or. de

Módosítás 119
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A mezőgazdasági üzemek és a vidéki 
vállalkozások gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához. A 2007–2013-as 
programozási időszakban egy sor különféle 
intézkedés végrehajtására került sor 
különböző beavatkozási területeken. Az 
egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy lehetővé váljék a 
kedvezményezettek számára nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő integrált 
projektek kidolgozása és megvalósítása, 
indokolt, hogy a tárgyi beruházások 
valamennyi típusa egyetlen intézkedés 
hatálya alá tartozzon. A tagállamoknak –
az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek 
és a veszélyek vizsgálatán alapuló elemzés
(SWOT-analízis) alapján – küszöbértéket 

(19) A mezőgazdasági üzemek, az 
erdészeti és a vidéki vállalkozások 
gazdasági és környezeti teljesítményének 
javítása, a mezőgazdasági termékek 
értékesítésével és feldolgozásával 
foglalkozó ágazat hatékonyságának 
fokozása, a mezőgazdaság fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra biztosítása és a 
környezeti célok eléréséhez szükséges nem 
jövedelemtermelő beruházások ösztönzése 
érdekében támogatást kell nyújtani 
azokhoz a tárgyi beruházásokhoz, amelyek 
hozzájárulnak e célkitűzések 
megvalósításához. A 2007–2013-as 
programozási időszakban egy sor különféle 
intézkedés végrehajtására került sor 
különböző beavatkozási területeken. Az 
egyszerűsítés érdekében, továbbá abból a 
célból, hogy lehetővé váljék a 
kedvezményezettek számára nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő integrált 
projektek kidolgozása és megvalósítása, 
indokolt, hogy a tárgyi beruházások 
valamennyi típusa egyetlen intézkedés 
hatálya alá tartozzon. A tagállamoknak –
az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek 
és a veszélyek vizsgálatán alapuló elemzés
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kell meghatározniuk a mezőgazdasági 
üzemek életképességének biztosításához 
kapcsolódó beruházási támogatásokkal 
támogatható mezőgazdasági üzemek 
tekintetében, ezáltal törekedve a támogatás 
célzottabb elosztására.

(SWOT-analízis) alapján – küszöbértéket 
kell meghatározniuk a mezőgazdasági 
üzemek életképességének biztosításához 
kapcsolódó beruházási támogatásokkal 
támogatható mezőgazdasági üzemek 
tekintetében, ezáltal törekedve a támogatás 
célzottabb elosztására.

Or. en

Módosítás 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A mezőgazdasági ágazat más 
ágazatoknál nagyobb mértékben van 
kitéve a termelési potenciáljában 
természeti katasztrófák által okozott 
károknak. Annak érdekében, hogy a 
mezőgazdasági üzemek életképessége és 
versenyképessége ilyen katasztrófák 
bekövetkezése esetén is biztosítható 
legyen, támogatást kell nyújtani a 
mezőgazdasági termelőknek a károsult 
mezőgazdasági potenciál 
helyreállításához. A tagállamoknak 
ugyanakkor gondoskodniuk kell arról, 
hogy ne fordulhasson elő túlzott mértékű 
kártalanítás az uniós programok 
(különösen a kockázatkezelési intézkedés), 
a nemzeti és a magán kártalanítási 
rendszerek kombinálása következtében. 
Az EMVA keretében biztosított 
költségvetési források hatékony és 
eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az ezen intézkedés keretében 
támogatható költségek meghatározására 
vonatkozóan.

törölve
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Or. en

Módosítás 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új tevékenységi ágak, a 
mezőgazdasághoz és az erdészethez 
kapcsolódó új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások, a szociális 
mezőgazdaságba történő új beruházások 
és az idegenforgalmi tevékenységekbe 
való új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes, a mezőgazdasághoz és az 
erdészethez kapcsolódó kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
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részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. de

Módosítás 122
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 

(21) A vidéki térségek fejlődése és
fenntarthatósága szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
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kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. fr

Indokolás

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
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environnementale.

Módosítás 123
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
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időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében
indokolt éves kifizetések formájában
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
támogatást lehet nyújtani azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. en

Módosítás 124
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
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fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében
indokolt éves kifizetések formájában
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
támogatást lehet nyújtani azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. en

Módosítás 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
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új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását. Az intézkedés részeként a 
mezőgazdasági termelők és családjaik
tevékenységi körét nem mezőgazdasági
tevékenységek kibővítésével kell segíteni, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedésével és 
fejlesztésével. A cél a vidéki területeken 
gyakran mellőzött vállalkozói 
tevékenységek ösztönzése lenne annak 
érdekében, hogy különösen a fiatalokat és 
a nőket arra ösztönözzék, hogy ne 
költözzenek máshova.  A gazdaságilag 
potenciálisan életképes mezőgazdasági 
kisüzemek fejlődését is ösztönözni kell. Az 
ezen intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
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részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. de

Módosítás 126
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők és a nők
gazdálkodói tevékenységének elindítását, 
majd az indulást követően gazdaságuk 
szerkezeti kiigazítását, a mezőgazdasági 
termelők tevékenységi körének nem 
mezőgazdasági tevékenységekkel történő 
bővítését, valamint az új, nem 
mezőgazdasági üzleti tevékenységet 
folytató kkv-k vidéki térségekben való 
letelepedését és fejlesztését. A 
gazdaságilag potenciálisan életképes 
mezőgazdasági kisüzemek fejlődését is 
ösztönözni kell. Az ezen intézkedés 
keretében támogatott új gazdasági 
tevékenységek megvalósíthatóságának 
biztosítása érdekében indokolt, hogy a 
támogatás nyújtásának feltételeként üzleti 
tervet kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
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tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. es

Indokolás

A vonatkozó üzleti modelleket nem kell korlátozni.

Módosítás 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
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mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

mezőgazdasági termelők és a 
mezőgazdaságban tevékenykedő nők
gazdálkodói tevékenységének elindítását, 
majd az indulást követően gazdaságuk 
szerkezeti kiigazítását, a mezőgazdasági 
termelők tevékenységi körének nem 
mezőgazdasági tevékenységekkel történő 
bővítését, valamint a nem mezőgazdasági 
kkv-k vidéki térségekben való 
letelepedését és fejlesztését. A 
gazdaságilag potenciálisan életképes 
mezőgazdasági kisüzemek fejlődését is 
ösztönözni kell. Az ezen intézkedés 
keretében támogatott új gazdasági 
tevékenységek megvalósíthatóságának 
biztosítása érdekében indokolt, hogy a 
támogatás nyújtásának feltételeként üzleti 
tervet kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. it

Módosítás 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k, 
köztük a kisüzemi vágóhidak vidéki 
térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
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támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. en

Módosítás 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők és a szakmai 
gyakorlatot végzettek gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
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nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. en

Módosítás 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kkv-k alkotják az uniós vidéki 
gazdaság gerincét. A mezőgazdasági 
üzemek és a nem mezőgazdasági 
vállalkozások fejlesztésének a 
foglalkoztatás előmozdítására és minőségi 
munkahelyek vidéki térségekben való 
teremtésére, a már meglévő munkahelyek 
megőrzésére, a foglalkoztatás terén 
jelentkező szezonális ingadozások 

(22) A kkv-k alkotják az uniós vidéki 
gazdaság gerincét. A mezőgazdasági 
üzemek és a nem mezőgazdasági 
vállalkozások fejlesztésének a 
foglalkoztatás előmozdítására és minőségi 
munkahelyek vidéki térségekben való 
teremtésére, a már meglévő munkahelyek 
megőrzésére, a foglalkoztatás terén 
jelentkező szezonális ingadozások 
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mérséklésére, a mezőgazdaságon és a 
mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó 
iparágakon kívüli nem mezőgazdasági 
ágazatok fejlesztésére kell irányulnia, 
miközben erősítenie kell az üzleti 
integrációt és a helyi ágazatközi 
kapcsolatokat. Ösztönözni kell a 
mezőgazdaság, a vidéki térségekben 
folytatott fenntartható és felelősségteljes 
idegenforgalmi tevékenységek 
előmozdításán alapuló vidéki turizmus, 
valamint a természeti és a kulturális 
örökség területét egyidejűleg felölelő 
projekteket, továbbá a megújuló 
energiaforrások terén végrehajtandó 
beruházásokat.

mérséklésére, a nem mezőgazdasági 
ágazatok mezőgazdasággal és a 
mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó 
iparágakkal történő hálózatépítésére kell 
irányulnia, miközben erősítenie kell az 
üzleti integrációt és a helyi ágazatközi 
kapcsolatokat. Ösztönözni kell a 
mezőgazdaság, a vidéki térségekben 
folytatott fenntartható és felelősségteljes 
idegenforgalmi tevékenységek 
előmozdításán alapuló vidéki turizmus, 
valamint a természeti és a kulturális 
örökség területét egyidejűleg felölelő 
projekteket, továbbá a megújuló 
energiaforrások terén végrehajtandó 
beruházásokat.

Or. de

Módosítás 131
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kkv-k alkotják az uniós vidéki 
gazdaság gerincét. A mezőgazdasági 
üzemek és a nem mezőgazdasági 
vállalkozások fejlesztésének a 
foglalkoztatás előmozdítására és minőségi 
munkahelyek vidéki térségekben való 
teremtésére, a már meglévő munkahelyek 
megőrzésére, a foglalkoztatás terén 
jelentkező szezonális ingadozások 
mérséklésére, a mezőgazdaságon és a 
mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó 
iparágakon kívüli nem mezőgazdasági 
ágazatok fejlesztésére kell irányulnia, 
miközben erősítenie kell az üzleti 
integrációt és a helyi ágazatközi 
kapcsolatokat. Ösztönözni kell a 
mezőgazdaság, a vidéki térségekben 
folytatott fenntartható és felelősségteljes 
idegenforgalmi tevékenységek 

(22) A kkv-k alkotják az uniós vidéki 
gazdaság gerincét. A mezőgazdasági 
üzemek és a nem mezőgazdasági 
vállalkozások fejlesztésének a 
foglalkoztatás előmozdítására és minőségi 
munkahelyek vidéki térségekben való 
teremtésére, a már meglévő munkahelyek 
megőrzésére, a foglalkoztatás terén 
jelentkező szezonális ingadozások 
mérséklésére, a mezőgazdaságon és a 
mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó 
iparágakon kívüli nem mezőgazdasági 
ágazatok fejlesztésére kell irányulnia, 
miközben erősítenie kell az üzleti 
integrációt és a helyi ágazatközi 
kapcsolatokat. Ösztönözni kell a 
mezőgazdaság, a vidéki térségekben 
folytatott fenntartható és felelősségteljes 
idegenforgalmi tevékenységek 
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előmozdításán alapuló vidéki turizmus, 
valamint a természeti és a kulturális 
örökség területét egyidejűleg felölelő 
projekteket, továbbá a megújuló 
energiaforrások terén végrehajtandó 
beruházásokat.

előmozdításán alapuló vidéki turizmus, 
valamint a természeti és a kulturális 
örökség területét egyidejűleg felölelő 
projekteket, továbbá a megújuló 
energiaforrások terén végrehajtandó 
beruházásokat. Külön figyelmet kell 
fordítani ezzel összefüggésben arra, hogy 
támogassák és segítsék elő a nők ilyen 
kezdeményezések nyomán létrejövő 
munkahelyekhez való hozzáférését, 
valamint arra, hogy kialakítsák a vidéken 
élő nőknek szóló képzési támogatás és a 
vállalkozáshoz való hozzáférésük 
támogatásának sajátos formáit.

Or. es

Indokolás

Különböző tanulmányokból kiderül, hogy a nőknek szóló munkalehetőségek döntő szerepet 
játszanak a vidéki népesség és az ott zajló gazdasági tevékenységek megtartásában.

Módosítás 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22 a) A tagállamok a vidékfejlesztési 
program teljes társfinanszírozott 
költségvetésének legalább 5%-ával 
járulnak hozzá a fiatal mezőgazdasági 
termelőknek szóló programhoz. 

Or. en

Indokolás

Az európai mezőgazdaságot az elöregedés miatt sújtó válságra való tekintettel fontos, hogy a 
tagállamok az új tervezési időszakban fokozzák a fiatal mezőgazdasági termelők javára tett 
erőfeszítéseiket.
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Módosítás 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az EMVA keretében biztosított 
költségvetési források hatékony és 
eredményes felhasználásának biztosítása, 
valamint a kedvezményezettek jogainak 
védelme és a kedvezményezettek közötti 
hátrányos megkülönböztetés elkerülése 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következőkre vonatkozóan: azok a 
feltételek, amelyek alapján a jogi 
személyek fiatal mezőgazdasági 
termelőnek minősíthetők, a szakmai 
készségek megszerzésére biztosított 
türelmi idő, az üzleti tervek minimális 
tartalma, valamint azon kritériumok, 
amelyeket a tagállamok a mezőgazdasági 
kisüzemek körének, illetve a fiatal 
mezőgazdasági termelők számára vagy a 
mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez 
nyújtott támogatás keretében támogatható 
műveletek meghatározására alkalmazandó 
alsó és felső küszöbértékeknek a 
megállapítására használhatnak.

(23) Az EMVA keretében biztosított 
költségvetési források hatékony és 
eredményes felhasználásának biztosítása, 
valamint a kedvezményezettek jogainak 
védelme és a kedvezményezettek közötti 
hátrányos megkülönböztetés elkerülése 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
következőkre vonatkozóan: azok a 
feltételek, amelyek alapján a jogi 
személyek fiatal mezőgazdasági 
termelőnek minősíthetők, a szakmai 
készségek megszerzésére biztosított 
türelmi idő, az üzleti tervek minimális 
tartalma, valamint azon kritériumok, 
amelyeket a tagállamok a mezőgazdasági 
kisüzemek körének, illetve a fiatal 
mezőgazdasági termelők számára vagy a 
mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez 
nyújtott támogatás keretében támogatható 
műveletek meghatározására alkalmazandó 
alsó és felső küszöbértékeknek a 
megállapítására használhatnak. A 
tagállamoknak folytatniuk kell a 2007–
2013-as programozási időszak alatt a 
fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 
érdekében tett külön erőfeszítéseiket, 
valamint erőfeszítéseiket az olyan 
tevékenységek támogatása céljából, 
amikor a fiatal termelők szakemberként 
vállalkozásba kezdenek, új gazdaságokat, 
vállalkozásokat hoznak létre, továbbá a 
tagállamoknak az egyes vidékfejlesztési 
programokra eső teljes EMVA-
finanszírozás legalább 5%-át a fiatal 
mezőgazdasági termelők támogatását 
szolgáló intézkedések finanszírozására 
kell fordítaniuk.
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Or. de

Módosítás 134
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. A fenti 
támogatás központi elvének a közösség 
felelősségvállalásának kell lennie olyan 
beruházásokkal, amelyek magukat a 
közösségeket képviselő, különböző típusú 
demokratikus testületek által birtokolt és 
irányított projektekre koncentrálnak. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
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érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
és szociális szolgáltatások fejlesztése 
(ideértve a szabadidős tevékenységeket és 
a kultúrát is), a falvak megújítása, valamint 
a falvak és a vidéki tájak kulturális és 
természeti örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
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folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. 
Ezzel összefüggésben a 20. cikkben 
létrehozott támogatás lehetőségével élve 
külön hangsúlyt kell fektetni annak 
megakadályozására, hogy jellemzően a 
fiatal nők otthagyják a vidéket, 
perspektívákat nyújtva számukra és okot 
arra, hogy helyben maradjanak. Az erre 
irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 136
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
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fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz vezető, a 
vidéken élő nők gazdasági és munkahelyi 
hátrányos megkülönböztetését felszámoló 
és a vidéki térségekben tapasztalható 
társadalmi és gazdasági hanyatlás és 
elnéptelenedés folyamatát megfordító 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre (24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
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álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának és 
forráshatékonyságának, valamint vidéken 
a körkörös regionális gazdaság 
előmozdítására irányuló erőfeszítésnek. 
Következésképpen indokolt támogatást 
biztosítani azokhoz a műveletekhez, 
amelyek e cél megvalósítását szolgálják, 
ideértve az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

Or. de
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Módosítás 138
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése, (ideértve 
különösen az iskoláskor előtti, az iskolai 
és iskolán kívüli oktatást, a helyi 
könvytárakat, szórakoztató- és 
sportközpontokat), a falvak megújítása, 
valamint a falvak és a vidéki tájak
kulturális és természeti örökségének 
helyreállítása és korszerűsítése alapvető 
elemét képezi bármely, a vidéki térségek 
növekedési potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
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meghatározására vonatkozóan. megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

Or. pl

Módosítás 139
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési 
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése, (ideértve az 
egészségügyi ellátás és megelőzés 
intézményeit, a szabadidős 
tevékenységeket és a kultúrát), a falvak 
megújítása, valamint a falvak és a vidéki 
tájak kulturális és természeti örökségének 
helyreállítása és korszerűsítése alapvető 
elemét képezi bármely, a vidéki térségek 
növekedési potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek. Következésképpen 
indokolt támogatást biztosítani azokhoz a 
műveletekhez, amelyek e cél 
megvalósítását szolgálják, ideértve az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére, mint például 
az egészségügyi ellátás és megelőzés 
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végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

intézményeinek kiépítésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 140
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24 a) Hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a célok közé felvegyék a biogazdaság 
megvalósítását  mint olyan célkitűzést, 
amelyet a közös agrárpolitika 
vidékfejlesztési politikájának támogatnia 
kell; fokozott támogatást kér a biomassza 
környezeti és gazdasági szempontból 
fenntartható módon történő 
mozgósításához szükséges infrastruktúrák 
és logisztikai képességek létrehozásához 
és optimalizálásához, különösen a 
mezőgazdasági hulladék és maradékok, a 
lignocellulóz-tartalmú anyagok és a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú anyagok 
mozgósításához; ezért azt javasolja, hogy 
hozzanak a mezőgazdasági maradékok 
fenntartható mozgósításának és 
hasznosításának támogatását szolgáló 
intézkedést e maradékok bioeljárással 
előállított termékekké történő feldolgozása 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 141
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24 a) A vidéki területek biológiai 
sokféleségének megőrzése és javítása 
érdekében a vidékfejlesztési politikának a 
gazdálkodási gyakorlatok kialakítására és 
a projektek – többek között az adott 
infrastruktúra (nem termelő beruházások) 
– megvalósítására szolgáló célirányos 
eszközök rendelkezésre bocsátásán 
keresztül hozzá kell járulnia a Natura 
2000 hálózat megfelelő végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 142
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Gondoskodni kell 
arról, hogy a támogatás ne vezessen a 
verseny torzulásához, piacsemleges legyen, 
és összhangban álljon a környezeti 
célkitűzésekkel. A vidékfejlesztési 
programok keretében támogatásban 
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erdészeti beruházásokhoz és az
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. Ennek az 
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése 
és az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy 
más természeti katasztrófák által 
károsított erdők helyreállítására és a 
kapcsolódó megelőző intézkedésekre, az új 
erdészeti technológiák és az erdei 
termékek feldolgozása és értékesítése 
terén az erdőtulajdonosok gazdasági és 
környezeti teljesítményének javítása 
céljából megvalósítandó beruházásokra, 
továbbá azokra a nem jövedelemtermelő 
beruházásokra, amelyek javítják az 
ökoszisztémák ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét.
Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és 
piacsemleges legyen. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A tagállamok által közepesen 
vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési 
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét 
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell 
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 

részesülő valamennyi erdőre alkalmazni 
kell a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
szempontokat is magukban foglaló 
erdőgazdálkodási terveket. Ebből 
következően korlátozásokat kell 
alkalmazni a kedvezményezettek mérete és 
jogállása tekintetében. A tagállamok által 
közepesen vagy fokozottan 
tűzveszélyesnek minősített területeken 
tűzmegelőzési intézkedésekre van szükség, 
és ezek nem szorítkozhatnak utak és 
víztartályok kialakítására; a hagyományos 
eljárások korszerűsített változatát is 
alkalmazni kell. A megelőzési 
intézkedéseket az erdőgazdálkodási tervek 
erdővédelmi fejezetének kötelező részévé 
kell tenni. A károsult erdészeti potenciál 
helyreállítására irányuló intézkedés esetén 
a természeti katasztrófa bekövetkeztét 
hivatalosan el kell ismertetni valamely 
tudományos közszervezettel. Az erdészeti 
intézkedéseket az Unió és a tagállamok 
nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azokat a tagállamok 
nemzeti vagy szubnacionális erdészeti 
terveire vagy azokkal egyenértékű 
eszközeire kell alapozni, amelyeknek 
figyelembe kell venniük az európai erdők 
védelmével foglalkozó miniszteri 
konferenciákon vállalt kötelezettségeket. 
Az erdészeti intézkedések finanszírozását 
a bevált erdőgazdálkodási gyakorlatoknak 
való megfeleléstől kell függővé tenni. 
Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan. E tekintetben biztosítani 
kell, hogy a kezdeti erdősítések 
megfeleljenek a helyi viszonyoknak, 
összeegyeztethetők legyenek a 
környezettel, növeljék a biológiai 
sokféleséget, és hogy a féltermészetes 
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vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia16 végrehajtásához. 
Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

gyepterületeket ne lehessen fásítani.

Or. en

Módosítás 143
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 
erdészeti beruházásokhoz és az 
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. Ennek az 
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése és 
az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 
erdészeti beruházásokhoz és az 
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. Ennek az 
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése és 
az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 



PE489.640v01-00 80/190 AM\903101HU.doc

HU

rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy más 
természeti katasztrófák által károsított 
erdők helyreállítására és a kapcsolódó 
megelőző intézkedésekre, az új erdészeti 
technológiák és az erdei termékek 
feldolgozása és értékesítése terén az 
erdőtulajdonosok gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása céljából 
megvalósítandó beruházásokra, továbbá 
azokra a nem jövedelemtermelő 
beruházásokra, amelyek javítják az 
ökoszisztémák ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét. 
Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és 
piacsemleges legyen. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A tagállamok által közepesen 
vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési 
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét 
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell 
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 
vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia16 végrehajtásához. 
Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy más 
természeti katasztrófák által károsított 
erdők helyreállítására és a kapcsolódó
megelőző intézkedésekre, az új erdészeti 
technológiák és az erdei termékek 
feldolgozása és értékesítése terén az 
erdőtulajdonosok gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása céljából 
megvalósítandó beruházásokra, továbbá 
azokra a nem jövedelemtermelő 
beruházásokra, amelyek javítják az 
ökoszisztémák ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét. 
Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és 
piacsemleges legyen. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A támogatást továbbá olyan 
tevékenységekre kell korlátozni, amelyek a 
biológiai sokféleségnek és az éghajlatnak 
is kedveznek. A biológiai sokféleségre 
vonatkozó európai uniós stratégiában 
foglalt követelményeknek megfelelően 
minden olyan erdő esetében, amely 
vidékfejlesztési program keretében 
támogatásban részesül, előfeltételként kell 
megszabni a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos szempontokat is magukban 
foglaló erdőgazdálkodási tervek meglétét 
annak érdekében, hogy mérhető javulás 
álljon be az erdészettől függő vagy az 
általa érintett fajok és előhelyek védettségi 
állapotában. A tagállamok által közepesen 
vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési 
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét 
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
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cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell 
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 
vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia16 végrehajtásához. Az 
erdészeti intézkedések bárminemű 
támogatása függhet a bevált erdészeti 
gyakorlatok normájának való 
megfeleléstől. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan. Erdősítésre azonban csak 
akkor kerülhet sor, ha a helyi 
körülményekhez igazodó őshonos 
fafajokat használnak.  Ezenkívül nem 
kerülhet sor erdősítésre állandó 
legelőterületen, továbbá az erdősítés nem 
kársosíthatja a biológiai sokféleséget vagy 
a környezetet.
A bioenergia használatára és előállítására 
irányuló valamennyi támogatás alapja a 
fenntarthatóság kritériuma. Abban az 
esetben, ha uniós szinten nem dolgoztak 
ki a szilárd és a gáznemű biomasszára 
vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat, 
a tagállamok vidékfejlesztési 
programjának kell tartalmaznia az 
említett kritériumokat.

Or. en

Módosítás 144
Christa Klaß
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Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 
erdészeti beruházásokhoz és az 
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. Ennek az 
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése és 
az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy más 
természeti katasztrófák által károsított 
erdők helyreállítására és a kapcsolódó 
megelőző intézkedésekre, az új erdészeti 
technológiák és az erdei termékek
feldolgozása és értékesítése terén az 
erdőtulajdonosok gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása céljából 
megvalósítandó beruházásokra, továbbá 
azokra a nem jövedelemtermelő 
beruházásokra, amelyek javítják az 
ökoszisztémák ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét. 
Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és 
piacsemleges legyen. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 
fenntartható erdőgazdálkodás szigorú 
végrehajtása, a felhasználatlan erdészeti 
források, a faanyagforrások kiaknázása 
és a fa felhasználásának fokozása döntő 
mértékű hozzájárulást jelenthet az 
éghajlattal kapcsolatos uniós célkitűzések, 
valamint az EU2020 széles körű 
célkitűzéseinek megvalósításához. A 
2007–2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak.  Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 
erdészeti beruházásokhoz és az 
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. Ennek az 
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése és 
az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy más 
természeti katasztrófák által károsított 
erdők helyreállítására és a kapcsolódó 
megelőző intézkedésekre, az új erdészeti 
technológiák és az erdei termékek 
feldolgozása és értékesítése terén az 
erdőtulajdonosok gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása céljából 
megvalósítandó beruházásokra, továbbá 
azokra a nem jövedelemtermelő 
beruházásokra, amelyek javítják az 
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kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A tagállamok által közepesen 
vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési 
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét 
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell 
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 
vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia végrehajtásához. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

ökoszisztémák ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét. 
Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és 
piacsemleges legyen. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A tagállamok által közepesen 
vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési 
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét 
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell 
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 
vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia végrehajtásához. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 
erdészeti beruházásokhoz és az 
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. Ennek az 
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése és 
az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy más 
természeti katasztrófák által károsított 
erdők helyreállítására és a kapcsolódó 
megelőző intézkedésekre, az új erdészeti 
technológiák és az erdei termékek 
feldolgozása és értékesítése terén az 
erdőtulajdonosok gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása céljából 
megvalósítandó beruházásokra, továbbá 
azokra a nem jövedelemtermelő 
beruházásokra, amelyek javítják az 
ökoszisztémák ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét. 
Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és 
piacsemleges legyen. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 
erdészeti beruházásokhoz és az 
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. Ennek az
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése és 
az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy más 
természeti katasztrófák által károsított 
erdők helyreállítására és a kapcsolódó 
megelőző intézkedésekre, az új erdészeti 
technológiák és az erdei termékek 
feldolgozása és értékesítése terén az 
erdőtulajdonosok és az erdészeti dolgozók
gazdasági és környezeti teljesítményének 
javítása céljából megvalósítandó 
beruházásokra, továbbá azokra a nem 
jövedelemtermelő beruházásokra, amelyek 
javítják az ökoszisztémák 
ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét. 
Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és 
piacsemleges legyen. Ebből következően a 
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kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A tagállamok által közepesen 
vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési 
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét 
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell 
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 
vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia16 végrehajtásához. 
Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

fakitermelésre vonatkozóan korlátozásokat 
kell alkalmazni a kedvezményezettek 
mérete és jogállása tekintetében. E 
korlátozások nem alkalmazandók nem 
faeredetű erdészeti termékek vagy 
környezetvédelmi indokból megvalósuló 
erdészeti beruházások támogatására. A 
tagállamok által közepesen vagy 
fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési 
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét 
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 
vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia16 végrehajtásához. 
Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 
erdészeti beruházásokhoz és az 
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. Ennek az 
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése és 
az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy más 
természeti katasztrófák által károsított 
erdők helyreállítására és a kapcsolódó 
megelőző intézkedésekre, az új erdészeti 
technológiák és az erdei termékek 
feldolgozása és értékesítése terén az 
erdőtulajdonosok gazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása céljából
megvalósítandó beruházásokra, továbbá 
azokra a nem jövedelemtermelő 
beruházásokra, amelyek javítják az 
ökoszisztémák ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét. 
Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és 
piacsemleges legyen. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A tagállamok által közepesen 

(25) Az erdészet a vidékfejlesztés szerves 
része, és a fenntartható és éghajlatbarát 
földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie az erdőterületek fejlesztésére és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra. A 2007–
2013-as programozási időszakban az 
erdészeti beruházások és az 
erdőgazdálkodás terén nyújtott különféle 
támogatások számos különböző intézkedés 
hatálya alá tartoztak. Az egyszerűsítés 
érdekében, továbbá abból a célból, hogy 
lehetővé váljék a kedvezményezettek 
számára nagyobb hozzáadott értéket 
képviselő integrált projektek kidolgozása 
és megvalósítása, indokolt, hogy az 
erdészeti beruházásokhoz és az 
erdőgazdálkodáshoz biztosított 
támogatások valamennyi típusa egyetlen 
intézkedés hatálya alá tartozzon. The 
information shall refer to: Ennek az 
intézkedésnek ki kell terjednie az erdészeti 
erőforrásoknak a földterületek erdősítése és 
az extenzív mezőgazdaságot az erdészeti 
rendszerekkel ötvöző agrár-erdészeti 
rendszerek létrehozása révén történő 
gyarapítására és javítására, a tűz vagy más 
természeti katasztrófák által károsított 
erdők helyreállítására és a kapcsolódó 
megelőző intézkedésekre, az új erdészeti 
technológiák és az erdei termékek 
feldolgozása és értékesítése terén
megvalósítandó beruházásokra, az erdei 
biomassza előkészítésével és tárolásával, 
illetve a területek évelő 
energianövényekkel való beültetésével 
kapcsolatos beruházásokra az 
erdőtulajdonosok gazdasági, innovatív és 
környezeti teljesítményének javítása 
céljából, továbbá azokra a nem 
jövedelemtermelő beruházásokra, amelyek 
javítják az ökoszisztémák 
ellenállóképességét és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
való képességet, valamint az erdei 
ökoszisztémák környezeti értékét. 
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vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési 
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét 
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell 
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 
vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia végrehajtásához. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

Gondoskodni kell arról, hogy a támogatás 
ne vezessen a verseny torzulásához, és 
piacsemleges legyen. Ebből következően 
korlátozásokat kell alkalmazni a 
kedvezményezettek mérete és jogállása 
tekintetében. A tagállamok által közepesen 
vagy fokozottan tűzveszélyesnek minősített 
területeken tűzmegelőzési intézkedésekre 
van szükség. A megelőzési 
intézkedéseknek az erdővédelmi terv részét 
kell képezniük. A károsult erdészeti 
potenciál helyreállítására irányuló 
intézkedés esetén a természeti katasztrófa 
bekövetkeztét hivatalosan el kell ismertetni 
valamely tudományos közszervezettel. Az 
erdészeti intézkedést az Unió és a 
tagállamok nemzetközi szinten vállalt 
kötelezettségeinek figyelembevételével 
kell elfogadni, és azt a tagállamok nemzeti 
vagy szubnacionális erdészeti terveire vagy 
azokkal egyenértékű eszközeire kell 
alapozni, amelyeknek figyelembe kell 
venniük az európai erdők védelmével 
foglalkozó miniszteri konferenciákon 
vállalt kötelezettségeket. Az említett 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az uniós 
erdészeti stratégia végrehajtásához. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
földterületek erdősítésére a 
környezetvédelmi politika céljainak 
megfelelően kerüljön sor, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el bizonyos környezetvédelmi 
minimumkövetelmények meghatározására 
vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A termelői csoportokban való 
részvétel révén a mezőgazdasági termelők 
közösen tudnak szembenézni azokkal a 
kihívásokkal, amelyek a termékeik 
értékesítésével összefüggésben – a helyi 
piacokon történő értékesítést is ideértve – a 
fokozódó versenyből és az értékesítési lánc 
következő szintjén elhelyezkedő 
(downstream) piacok egyre nagyobb 
mértékű konszolidációjából fakadnak. 
Következésképpen célszerű támogatni a 
termelői csoportok létrehozását. A 
korlátozott pénzügyi források 
legmegfelelőbb felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő 
termelői csoportok részesüljenek 
támogatásban. Annak biztosítására, hogy a 
termelői csoport életképes szervezetté 
váljon, a tagállam általi elismerését üzleti 
terv benyújtásához kell kötni. Annak 
érdekében, hogy ne kerülhessen sor 
működési támogatás nyújtására, valamint 
hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző 
szerepe, indokolt öt évre korlátozni e 
támogatás maximális időtartamát.

(27) A termelői csoportokban való 
részvétel révén a mezőgazdasági termelők 
közösen tudnak szembenézni azokkal a 
kihívásokkal, amelyek a termékeik 
értékesítésével összefüggésben – a helyi 
piacokon történő értékesítést is ideértve – a 
fokozódó versenyből és az értékesítési lánc 
következő szintjén elhelyezkedő 
(downstream) piacok egyre nagyobb 
mértékű konszolidációjából fakadnak. 
Következésképpen célszerű támogatni a 
termelői csoportok, az ilyen csoportok 
egyesületei, a szakmaközi szervezetek, az 
irányító szövetkezetek és más típusú 
egyesületi szervek létrehozását. A kínálati 
oldal koncentrációjának ösztönzése 
érdekében ki kell alakítani a támogatás 
további formáit túl azokon, amelyeket a 
fent említett testületek létrehozására 
nyújtanak. Annak biztosítására, hogy a 
termelői csoport vagy a fent említett más 
jellegű testületek életképes szervezetté 
váljanak, a tagállam általi elismerésüket
üzleti terv vagy cselekvési program 
benyújtásához kell kötni. Annak 
érdekében, hogy ne kerülhessen sor 
működési támogatás nyújtására, valamint 
hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző 
szerepe, indokolt öt évre korlátozni e 
támogatás maximális időtartamát.

Or. es

Módosítás 148
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A termelői csoportokban való részvétel (27) A termelői csoportokban való 
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révén a mezőgazdasági termelők közösen 
tudnak szembenézni azokkal a kihívásokkal, 
amelyek a termékeik értékesítésével 
összefüggésben – a helyi piacokon történő 
értékesítést is ideértve – a fokozódó 
versenyből és az értékesítési lánc következő 
szintjén elhelyezkedő (downstream) piacok 
egyre nagyobb mértékű konszolidációjából 
fakadnak. Következésképpen célszerű 
támogatni a termelői csoportok létrehozását. 
A korlátozott pénzügyi források 
legmegfelelőbb felhasználásának biztosítása 
érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy 
csak kkv-nek minősülő termelői csoportok 
részesüljenek támogatásban. Annak 
biztosítására, hogy a termelői csoport 
életképes szervezetté váljon, a tagállam általi 
elismerését üzleti terv benyújtásához kell 
kötni. Annak érdekében, hogy ne 
kerülhessen sor működési támogatás 
nyújtására, valamint hogy fennmaradjon a 
támogatás ösztönző szerepe, indokolt öt évre 
korlátozni e támogatás maximális 
időtartamát.

részvétel révén a mezőgazdasági termelők 
közösen tudnak szembenézni azokkal a 
kihívásokkal, amelyek a termékeik 
értékesítésével összefüggésben – a helyi 
piacokon történő értékesítést is ideértve –
a fokozódó versenyből és az értékesítési 
lánc következő szintjén elhelyezkedő 
(downstream) piacok egyre nagyobb 
mértékű konszolidációjából fakadnak. 
Következésképpen célszerű támogatni a 
termelői csoportok létrehozását azzal az 
egyértelmű céllal, hogy segítsék a 
gazdákat az élelmiszer-ellátási láncon 
belüli alkupozíciójuk javításában. A 
korlátozott pénzügyi források 
legmegfelelőbb felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő 
termelői csoportok részesüljenek 
támogatásban. Annak biztosítására, hogy 
a termelői csoport életképes szervezetté 
váljon, a tagállam általi elismerését üzleti 
terv benyújtásához kell kötni. Annak 
érdekében, hogy ne kerülhessen sor 
működési támogatás nyújtására, valamint 
hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző 
szerepe, indokolt öt évre korlátozni e 
támogatás maximális időtartamát.

Or. en

Módosítás 149
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A termelői csoportokban való 
részvétel révén a mezőgazdasági termelők 
közösen tudnak szembenézni azokkal a 
kihívásokkal, amelyek a termékeik 
értékesítésével összefüggésben – a helyi 
piacokon történő értékesítést is ideértve – a 
fokozódó versenyből és az értékesítési lánc 

(27) A termelői csoportokban való 
részvétel révén a mezőgazdasági termelők 
közösen tudnak szembenézni azokkal a 
kihívásokkal, amelyek a termékeik 
értékesítésével összefüggésben – a helyi 
piacokon történő értékesítést is ideértve – a 
fokozódó versenyből és az értékesítési lánc 
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következő szintjén elhelyezkedő 
(downstream) piacok egyre nagyobb 
mértékű konszolidációjából fakadnak. 
Következésképpen célszerű támogatni a 
termelői csoportok létrehozását. A 
korlátozott pénzügyi források 
legmegfelelőbb felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő 
termelői csoportok részesüljenek 
támogatásban. Annak biztosítására, hogy a 
termelői csoport életképes szervezetté 
váljon, a tagállam általi elismerését üzleti 
terv benyújtásához kell kötni. Annak 
érdekében, hogy ne kerülhessen sor 
működési támogatás nyújtására, valamint 
hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző 
szerepe, indokolt öt évre korlátozni e 
támogatás maximális időtartamát.

következő szintjén elhelyezkedő 
(downstream) piacok egyre nagyobb 
mértékű konszolidációjából fakadnak. 
Következésképpen célszerű támogatni a 
termelői szervezetek létrehozását és 
méretük egyesülések, a tagság növelése 
vagy differenciálódás révén történő 
megváltoztatását. A korlátozott pénzügyi 
források legmegfelelőbb felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő 
termelői szervezetek részesüljenek 
támogatásban. Annak biztosítására, hogy a 
termelői szervezetek életképes szervezetté 
váljanak, a tagállam általi elismerésüket
üzleti terv benyújtásához kell kötni. Annak 
érdekében, hogy ne kerülhessen sor 
működési támogatás nyújtására, valamint 
hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző 
szerepe, indokolt öt évre korlátozni e 
támogatás maximális időtartamát.

Or. pt

Módosítás 150
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A termelői csoportokban való 
részvétel révén a mezőgazdasági termelők 
közösen tudnak szembenézni azokkal a 
kihívásokkal, amelyek a termékeik 
értékesítésével összefüggésben – a helyi 
piacokon történő értékesítést is ideértve – a 
fokozódó versenyből és az értékesítési lánc 
következő szintjén elhelyezkedő 
(downstream) piacok egyre nagyobb 
mértékű konszolidációjából fakadnak. 
Következésképpen célszerű támogatni a 
termelői csoportok létrehozását. A 
korlátozott pénzügyi források 
legmegfelelőbb felhasználásának 

(27) A termelői szervezetekben való 
részvétel révén a mezőgazdasági termelők 
közösen tudnak szembenézni azokkal a 
kihívásokkal, amelyek a termékeik 
értékesítésével összefüggésben – a helyi 
piacokon történő értékesítést is ideértve – a 
fokozódó versenyből és az értékesítési lánc 
következő szintjén elhelyezkedő 
(downstream) piacok egyre nagyobb 
mértékű konszolidációjából fakadnak. 
Következésképpen célszerű támogatni a 
termelői szervezetek létrehozását, illetve
méretük növelését. A korlátozott pénzügyi 
források legmegfelelőbb felhasználásának 
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biztosítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő 
termelői csoportok részesüljenek 
támogatásban. Annak biztosítására, hogy a 
termelői csoport életképes szervezetté 
váljon, a tagállam általi elismerését üzleti 
terv benyújtásához kell kötni. Annak 
érdekében, hogy ne kerülhessen sor 
működési támogatás nyújtására, valamint 
hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző 
szerepe, indokolt öt évre korlátozni e 
támogatás maximális időtartamát.

biztosítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő 
termelői szervezetek részesüljenek 
támogatásban. Annak biztosítására, hogy a 
termelői szervezet életképes szervezetté 
váljon, a tagállam általi elismerését üzleti 
terv benyújtásához kell kötni. Annak 
érdekében, hogy ne kerülhessen sor 
működési támogatás nyújtására, valamint 
hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző 
szerepe, indokolt öt évre korlátozni e 
támogatás maximális időtartamát.

Or. en

Módosítás 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. 
Ösztönözniük kell mindenekelőtt a 
mezőgazdasági termelőket arra, hogy – az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez, illetve az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
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rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez. Az elismert agrár-
környezetvédelmi intézkedések 
eredményeit be kell számítani a közvetlen 
kifizetések keretében vállalt „kizöldítési” 
kötelezettségekbe. Számos helyzetben a 
mezőgazdasági termelők csoportja által 
közösen vállalt kötelezettségek 
eredményeként létrejövő szinergiák 
megtöbbszörözik a környezet és az éghajlat 
tekintetében elérhető hasznot. A közös 
fellépés ugyanakkor további tranzakciós 
költségekkel is jár, amelyeket indokolt 
megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők képesek legyenek megfelelően 
végrehajtani az általuk vállalt 
kötelezettségeket, a tagállamoknak 
törekedniük kell arra, hogy az említett 
termelőket és gazdálkodókat az ehhez 
szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25%-át 
kötelező jelleggel az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében. Ennek az intézkedésnek 
elsősorban a mezőgazdasági üzemek 
vezetői előtt kell nyitva állnia. 

Or. de



AM\903101HU.doc 93/190 PE489.640v01-00

HU

Módosítás 152
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 



PE489.640v01-00 94/190 AM\903101HU.doc

HU

indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák.

Or. es

Indokolás

Nem célszerű minden uniós tagállamra vagy régióra nézve meghatározni az EMVA-alapok 
minimális arányát, főleg nem ilyen magas arányát az ilyen fellépésekre vonatkozóan. Ha ez 
történne, az akadályozná a rendkívül eltérő helyzetek kezelése érdekében kifejtett 
erőfeszítéseket, és kevesebb figyelem fordulna más vidékfejlesztési prioritásokra.  Ez annál is 
inkább szükséges, mivel az első pillér a közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó új 
környezetvédelmi kötelezettségeket vezetett be.

Módosítás 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
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tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét.

Or. it

Módosítás 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
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mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 

mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a „kizöldítési” 
követelményeket az erdészeti 
intézkedésekhez, a Natura 2000-hez és a 
víz-keretirányelvhez, valamint a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó kifizetésekre 
vonatkozó intézkedések révén.
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keretében.

Or. en

Módosítás 155
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
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csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. Tagállami hatáskörbe 
tartozik az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás azon részének 
meghatározása, amelyet az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében

Or. lt

Módosítás 156
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
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társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 

társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és indikatív jelleggel az EMVA-
ból az egyes vidékfejlesztési 
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teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

programokhoz nyújtott teljes hozzájárulás 
legalább 25 %-át az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez kapcsolódó 
intézkedések, a Natura 2000-hez és a víz-
keretirányelvhez kapcsolódó 
kifizetések,valamint a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal rendelkező területekhez 
kapcsolódó intézkedések, valamint olyan 
termelési gyakorlatokkal és rendszerekkel 
kapcsolatos intézkedések keretében, 
amelyekről a tagállamok által szolgáltatott 
bizonyítékok alapján kimutatható, hogy 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
enyhítéséhez és az alkalmazkodáshoz.

Or. pt

Módosítás 157
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások 
iránti növekvő igényének kielégítésében. 
Tovább kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek 
kiemelkedő szerepet kell betölteniük 
annak előmozdításában, hogy a 
mezőgazdaság fejlett, fenntartható 
gazdálkodó rendszerekké alakuljon át, 
továbbá annak érdekében, hogy integrált 
választ adhasson az agrár-
környezetvédelmi kihívásokra többek 
között a vízgazdálkodás, a biológiai 
sokféleség, komposztelőállítás és az 
ökorendszerek fenntartása révén Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
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genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 

hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
sokféleség megőrzésére, fenntartható 
felhasználására és fejlesztésére és a 
jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodási rendszerek további 
szükségleteire külön figyelmet kell 
fordítani. A kifizetéseknek ellentételezniük 
kell a kedvezményezettek azon 
beruházásait, amelyek célja üzemeik 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos teljesítményének javítása az 
olyan új kihívások kezelése révén, mint az 
éghajlatváltozás, a megújuló energia, a 
biológiai sokféleség, valamint a víz- és 
talajgazdálkodás. Számos helyzetben a 
mezőgazdasági termelők csoportja által 
közösen vállalt kötelezettségek 
eredményeként létrejövő szinergiák 
megtöbbszörözik a környezet és az éghajlat 
tekintetében elérhető hasznot. A közös 
fellépés ugyanakkor további tranzakciós 
költségekkel is jár, amelyeket indokolt 
megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 30%-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
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területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez kapcsolódó 
intézkedések, továbbá a Natura 2000-hez 
és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó 
kifizetések keretében. A tagállamok 
kötelesek a vetésforgó-rendszereket 
támogató intézkedéseket kínálni.

Or. en

Módosítás 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Ki kell 
terjedniük a DP/2012/EU rendelet III. 
címe 2. fejezetének 32. cikkében foglalt 
kötelezettségek pozitív kezelését ösztönző 
intézkedésekre környezetvédelmi előnyeik 
további fokozása érdekében. Tovább kell 
ösztönözniük a mezőgazdasági termelőket 
és egyéb gazdálkodókat arra, hogy – az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez, illetve az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
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többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 50%-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk a 4. és 5. 
prioritás szerinti intézkedések keretében.

Or. en

Indokolás

Az agrár-környezetvédelmi rendszerek bebizonyították értéküket, és továbbra is a legjobb 
mechanizmusok a környezetvédelmi eredmények elérésére, különösen a társfinanszírozási 
kötelezettség tükrében, és ezért ezeket erősíteni kell. Emellett az első pillérbe tartozó, 
kizöldítésért járó kifizetés keretében az ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos 
kötelezettségek környezeti előnyeinek további előmozdítása céljából az agrár-
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környezetvédelmi rendszereken keresztül ösztönözni kell a pozitív gazdálkodást.

Módosítás 159
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti közjavak és
szolgáltatások iránti növekvő igényének 
kielégítésében. Tovább kell ösztönözniük a 
mezőgazdasági termelőket és egyéb 
gazdálkodókat arra, hogy – a 
földműveléshez köthető éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, illetve az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj, a biológiai 
sokféleség és a genetikai sokféleség 
védelmével és javításával 
összeegyeztethető mezőgazdasági 
gyakorlatok bevezetése vagy további 
alkalmazása révén – a társadalom egészét 
szolgálják. Ebben az összefüggésben a 
mezőgazdasági genetikai erőforrások 
megőrzésére és a jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodási rendszerek 
további szükségleteire külön figyelmet kell 
fordítani. A kifizetéseknek hozzá kell 
járulniuk a vállalt kötelezettségek nyomán 
felmerülő többletköltségek és elmaradó 
bevételek ellentételezéséhez, ugyanakkor 
indokolt, hogy – a „szennyező fizet” 
elvének megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
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szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamok 
fenntartják a 2007–2013-as programozási 
időszakban tett erőfeszítések szintjét, és az 
EMVA-ból az egyes vidékfejlesztési 
programokhoz nyújtott teljes hozzájárulás 
legalább 40%-át az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz és az 
ökológiai termeléshez kapcsolódó 
intézkedések, valamint az olyan 
területeknek történő kifizetések keretében, 
amelyekre a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, a vadon élő 
madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, vagy a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazandó. A változó helyzethez 
igazodva kiemelt figyelmet kell fordítani a 
mezőgazdasági termelők és gazdálkodók 
által vállalt jelenlegi és jövőbeli agrár-
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségek közötti 
átmenetre.

Or. en
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Módosítás 160
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti közjavak és
szolgáltatások iránti növekvő igényének 
kielégítésében. Tovább kell ösztönözniük a 
mezőgazdasági termelőket és egyéb 
gazdálkodókat arra, hogy – a 
földműveléshez köthető éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, illetve az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj, a biológiai 
sokféleség és a genetikai sokféleség 
védelmével és javításával 
összeegyeztethető mezőgazdasági 
gyakorlatok bevezetése vagy további 
alkalmazása révén – a társadalom egészét 
szolgálják. Ebben az összefüggésben a 
mezőgazdasági genetikai erőforrások 
megőrzésére és a jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodási rendszerek 
további szükségleteire külön figyelmet kell 
fordítani. A kifizetéseknek hozzá kell 
járulniuk a vállalt kötelezettségek nyomán 
felmerülő többletköltségek és elmaradó 
bevételek ellentételezéséhez, ugyanakkor 
indokolt, hogy – a „szennyező fizet” 
elvének megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
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közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 35%-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések, a 
Natura 2000-hez és a víz-keretirányelvhez 
kapcsolódó kifizetések, az erdei 
ökoszisztémák ellenálló képességét és 
környezeti értékét javító beruházások, az 
erdő-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos szolgáltatások, valamint az 
erdővédelem keretében. A változó 
helyzethez igazodva kiemelt figyelmet kell 
fordítani a mezőgazdasági termelők és 
gazdálkodók által vállalt jelenlegi és 
jövőbeli agrár-környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos kötelezettségek 
közötti átmenetre.

Or. en

Módosítás 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 



PE489.640v01-00 110/190 AM\903101HU.doc

HU

legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések
keretében.

legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 30 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz és az 
ökológiai termeléshez kapcsolódó 
kifizetések, valamint a sajátos hátrányokkal 
és szárazság vagy túl sok csapadék, illetve 
a talaj vagy a terep minősége 
következtében súlyos természeti 
hátrányokkal rendelkező területekhez 
kapcsolódó kifizetések keretében.

Or. fr

Módosítás 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
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környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 

környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamok 
fenntartják a 2007–2013-as programozási 
időszakban tett erőfeszítések szintjét, és az 
EMVA-ból az egyes vidékfejlesztési 
programokhoz nyújtott teljes hozzájárulás 
legalább 25%-át az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz és az 
ökológiai termeléshez, az erdészethez, a 
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hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

Natura 2000-hez, valamint a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések, 
továbbá az olyan területeknek történő 
kifizetések keretében, amelyekre a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv, a vadon élő madarak védelméről 
szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
vagy a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazandó. 

Or. es

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat V. melléklete szerinti uniós vidékfejlesztési prioritások 
szempontjából minden lényeges intézkedésre ki kell térni. Ezért az erdészeti intézkedéseket (a 
22., 23., 24. és a 35. cikk) és a Natura 2000-rel és a víz-keretirányelvvel kapcsolatos 
támogatást, amely a jelenlegi II. tengely részét képezi, is tartalmaznia kell. 

Módosítás 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
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alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 

alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők vagy 
egyéb gazdálkodók csoportja által közösen 
vállalt kötelezettségek eredményeként 
létrejövő szinergiák megtöbbszörözik a 
környezet és az éghajlat tekintetében 
elérhető hasznot. A közös fellépés 
ugyanakkor további tranzakciós 
költségekkel is jár, amelyeket indokolt 
megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25%-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
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ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

környezetvédelmi, az éghajlathoz és az 
ökológiai termeléshez, valamint az olyan 
területeknek való kifizetéshez kapcsolódó 
intézkedések keretében, amelyekre a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv, a vadon élő madarak védelméről 
szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
vagy a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

Rendelkezni kell a vadon élő madarak védelméről szóló irányelvben meghatározott 
területekről és más területekről.

Módosítás 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
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genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 

genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, az erdészettel, a 
Natura 2000-rel és a víz-keretirányelvvel 
kapcsolatos kifizetésekhez, valamint a 



PE489.640v01-00 116/190 AM\903101HU.doc

HU

területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

Or. es

Indokolás

Ki kell térni az összes olyan intézkedésre, amely lényeges a rendeletre irányuló javaslat V. 
melléklete szerinti uniós vidékfejlesztési prioritások szempontjából, amelyek célja az 
ökorendszerek és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás javítása, és amelyek elősegítik 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulást.

Módosítás 165
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
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hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamok 
fenntarthatják a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25%-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelemhez, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

Or. bg

Módosítás 166
Vasilica Viorica Dăncilă
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Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az összes tagállamra érvényes 
szerződéses kötelezettség megállapítására 
vonatkozó elvnek a minimális 
százalékarány meghatározásán kell 
alapulnia a vidékfejlesztési költségvetés 
elkülönítését követően. A 
környezetvédelmi intézkedések 
abszorpciós kapacitását a támogatható 
kiadások fajtáinak megfelelően kell 
meghatározni a jelenlegi programozási 
időszakban az intézkedések végrehajtása 
terén szerzett tapasztalat alapján. Az 
EMVA-ból az éghajlati körülményekhez 
való alkalmazkodáshoz biztosított teljes 
hozzájárulásnak 25%-nak kell maradnia, 
mivel az éghajlati körülmények nem 
tekinthetők úgy, hogy reális 
forgatókönyvet nyújtanak a 
finanszírozások felhasználása és a 
tagállamok egyedi fejlesztési igényei 
tekintetében. A hátrányos természeti 
adottságokkal és az ökológiai termelés 
tekintetében hátrányokkal rendelkező 
területeken támogatni kell a környezettel 
kapcsolatos intézkedések hatókörének 
kiterjesztését, és egyúttal tekintetbe kell 
venni a Natura 2000-rel, a víz-
keretirányelvvel, a kezdeti erdősítéssel, 
valamint a nem termelő beruházások 
területén az erdészeti környezettel és az 
agrár-erdészeti rendszerek 
létrehozatalával kapcsolatos 
intézkedéseket, továbbá a LEADER 
program keretébe tartozó 
környezetvédelmi intézkedéseket.

Or. ro

Módosítás 167
Elisabeth Jeggle
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az ökológiai termelésre történő 
áttéréshez vagy az ökológiai termelés 
fenntartásához biztosított kifizetéseknek 
ösztönözniük kell a mezőgazdasági 
termelőket az ilyen rendszerekben való 
részvételre, válaszolva ezáltal a 
társadalomnak a környezetbarát 
gazdálkodási gyakorlatok és magas szintű 
állatjóléti előírások alkalmazása iránti, 
egyre növekvő igényére. Az intézkedésnek 
köszönhetően a biológiai sokféleség terén 
jelentkező előnyök közötti szinergia 
megerősítése érdekében célszerű 
ösztönzést nyújtani a mezőgazdasági 
termelőknek, hogy kollektív szerződéseket 
kössenek, illetve együttműködjenek 
nagyobb, egymással szomszédos területek 
vonatkozásában. Annak elkerülésére, hogy 
a mezőgazdasági termelők nagy számban 
visszatérjenek a hagyományos termelésre, 
az ökológiai termelésre való áttérés mellett 
az annak fenntartására irányuló 
intézkedéseket is támogatni kell. A 
kifizetéseknek hozzá kell járulniuk a 
vállalt kötelezettségek következtében 
felmerülő többletköltségek és elmaradó 
bevételek ellentételezéséhez, ugyanakkor 
indokolt, hogy csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken.

(30) Az ökológiai termelésre történő 
áttéréshez vagy az ökológiai termelés 
fenntartásához biztosított kifizetéseknek 
ösztönözniük kell a mezőgazdasági 
termelőket az ilyen rendszerekben való 
részvételre, válaszolva ezáltal a 
társadalomnak a környezetbarát 
gazdálkodási gyakorlatok és magas szintű 
állatjóléti előírások alkalmazása iránti, 
egyre növekvő igényére. Az intézkedésnek 
köszönhetően a biológiai sokféleség terén 
jelentkező előnyök közötti szinergia 
megerősítése érdekében célszerű 
ösztönzést nyújtani a mezőgazdasági 
termelőknek, hogy kollektív szerződéseket 
kössenek, illetve együttműködjenek 
nagyobb, egymással szomszédos területek 
vonatkozásában.

Or. de

Módosítás 168
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hegyvidéki területek, illetve más, 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területek mezőgazdasági termelői számára 
biztosított kifizetéseknek a mezőgazdasági 
földterületek használatban tartására való 
ösztönzés révén hozzá kell járulniuk a 
vidéki táj megőrzéséhez, valamint a 
fenntartható gazdálkodási rendszerek 
fenntartásához és előmozdításához. Az e 
célt szolgáló támogatás hatékonyságának 
biztosítása érdekében indokolt, hogy a 
kifizetések ellentételezzék a 
mezőgazdasági termelők számára azokat az 
elmaradt bevételeket és többletköltségeket, 
amelyek az érintett területen jelentkező 
hátránynak tudhatók be.

(32) A hegyvidéki területek, legkülső 
régiók, illetve más, hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal rendelkező területek 
mezőgazdasági termelői számára biztosított 
kifizetéseknek a mezőgazdasági 
földterületek használatban tartására való 
ösztönzés révén hozzá kell járulniuk a 
vidéki táj megőrzéséhez, valamint a 
fenntartható gazdálkodási rendszerek 
fenntartásához és előmozdításához. Az e 
célt szolgáló támogatás hatékonyságának 
biztosítása érdekében indokolt, hogy a 
kifizetések ellentételezzék a 
mezőgazdasági termelők számára azokat az 
elmaradt bevételeket és többletköltségeket, 
amelyek az érintett területen jelentkező 
hátránynak tudhatók be.

Or. pt

Módosítás 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
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biofizikai kritériumokon kell alapulnia.
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések 
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem 
minősülnek hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területnek.

olyan kritériumokon kell alapulnia, 
amelyek figyelembe veszik, hogy milyen 
különleges adottságokkal és fejlesztési 
célkitűzésekkel rendelkeznek a régiók, és 
amelyeket az említett területeket 
eredendően sújtó természeti hátrányok 
nagyságrendjéhez, az adott terület 
üzemeiben folyó termelés típusához 
és/vagy az üzemek gazdasági 
szerkezetéhez igazítanak. A Bizottságnak 
2010. május 5-re az Európai Parlament 
2010. május 5-i állásfoglalása 
(2009/2156(INI)) alapján a vonatkozó 
kritériumokról szóló új javaslatot kell 
benyújtania.

Or. de

Indokolás

Nem kielégítő a természeti hátrányokkal sújtott területeken lévő gazdaságoknak nyújtott 
támogatás jobb orientálásáról szóló bizottsági jelentés eredménye. A Bizottságnak új 
jogalkotási javaslatot kell kidolgoznia, amely figyelembe veszi azt, hogy a különböző 
területeken különböző termelési formákat alkalmazó gazdaságok eltérő költségekkel és 
kiadásokkal szembesülnek. Addig a tagállamoknak a korábbi rendszert kell követniük.

Módosítás 170
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
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tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia. 
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések 
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem 
minősülnek hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területnek.

tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia. A 
Bizottságnak 2015. december 31-ig 
jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie, 
amely kötelezővé teszi a biofizikai 
kritériumok és a hozzájuk tartozó 
határértékek alkalmazását a jövőbeli 
területmeghatározás során, továbbá a 
finomhangolásra és az átmeneti 
rendelkezésekre vonatkozó megfelelő 
szabályokra irányuló javaslatot kell 
benyújtania.

Or. en

Módosítás 171
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia. 
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések 
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem 
minősülnek hátrányos természeti 

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia. A 
Bizottságnak 2015. december 31-ig 
jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie, 
amely kötelezővé teszi a biofizikai 
kritériumok és a hozzájuk tartozó 
határértékek alkalmazását a jövőbeli 
területmeghatározás során, továbbá a 
finomhangolásra és az átmeneti 
rendelkezésekre vonatkozó megfelelő 
szabályokra irányuló javaslatot kell 
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adottságokkal rendelkező területnek. benyújtania.

Or. en

Módosítás 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott
biofizikai kritériumokon kell alapulnia.
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések 
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem 
minősülnek hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területnek.

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátránnyal rendelkező területek esetében e 
kritériumoknak társadalmi-gazdasági és 
biofizikai kritériumoknak kell lenniük.

Or. pt

Módosítás 173
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia. 
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések 
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem minősülnek 
hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területnek.

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket, legkülső régiókat
és a hátrányos természeti adottságokkal 
vagy egyéb sajátos hátrányokkal 
rendelkező területeket objektív 
kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia. 
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések 
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem minősülnek 
hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területnek.

Or. pt

Módosítás 174
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) További kifizetésekkel kell támogatni 
azokat az erdőtulajdonosokat, akik – a 
biológiai sokféleség fokozására, a nagy 
értékű erdei ökoszisztémák megőrzésére és 
azoknak az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével és az azokhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos 
potenciáljának növelésére, valamint az 

(35) További kifizetésekkel kell támogatni 
azokat az erdőtulajdonosokat, akik – a 
biológiai sokféleség megőrzésére és 
fokozására, a nagy értékű erdei 
ökoszisztémák megőrzésére és azoknak az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével és 
az azokhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos potenciáljának növelésére, 
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erdők által a talajerózió, a vízi erőforrások 
fenntartása és a természeti veszélyek 
tekintetében képviselt védelmi érték 
megerősítésére irányuló 
kötelezettségvállalások révén –
környezetvédelmi vagy éghajlatbarát 
erdővédelmi szolgáltatásokat nyújtanak. 
Ezzel összefüggésben különös figyelmet 
kell fordítani az erdők genetikai 
erőforrásainak megőrzésére és 
fejlesztésére. A kifizetések olyan erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalásokra 
ítélhetők oda, amelyek túlmutatnak a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
vonatkozó kötelező előírásokon. Az 
EMVA keretében biztosított költségvetési 
források hatékony és eredményes 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az ezen intézkedés 
keretében támogatható művelettípusokra 
vonatkozóan.

valamint az erdők által az erdők 
megőrzése, a talajerózió, a vízi erőforrások 
fenntartása és a természeti veszélyek 
tekintetében képviselt védelmi érték 
megerősítésére irányuló 
kötelezettségvállalások révén –
környezetvédelmi vagy éghajlatbarát 
erdővédelmi szolgáltatásokat nyújtanak. 
Ezzel összefüggésben különös figyelmet 
kell fordítani az erdők genetikai 
erőforrásainak megőrzésére és 
fejlesztésére. A kifizetések olyan erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalások 
nyomán felmerülő többletköltségekre és 
elmaradó bevételekre ítélhetők oda, 
amelyek túlmutatnak a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon Az EMVA keretében 
biztosított költségvetési források hatékony 
és eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az 
ezen intézkedés keretében támogatható 
művelettípusokra vonatkozóan.

Or. bg

Módosítás 175
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A 2007–2013-as programozási 
időszakban a vidékfejlesztési politika az 
együttműködésnek csupán egy típusához 
biztosított explicit módon támogatást: az 
új termékeknek, folyamatoknak és 
technológiáknak a mezőgazdasági és 
élelmiszer-ipari ágazatban, valamint az 
erdészeti ágazatban történő kifejlesztésére 
irányuló együttműködéshez. Az 

(36) A gazdálkodás és a vidéki területek 
fenntartható fejlődésének jövője nagyrészt 
attól függ, hogy a mezőgazdasági 
termelők (különösen a kistermelők és a 
fiatal termelők), a kkv-k és a 
vidékfejlesztési hálózatok együtt tudnak-e 
működni és közös projektek és 
beruházások keretében képesek-e együtt 
dolgozni a minden szereplő javát szolgáló 
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együttműködés e típusának támogatására 
továbbra is szükség van, de a támogatást 
hozzá kell igazítani a tudásalapú gazdaság 
által támasztott követelményekhez. Ebben 
az összefüggésben lehetővé kell tenni, 
hogy az egyetlen gazdasági szereplő által 
végrehajtott projektek is finanszírozhatók 
legyenek ezen intézkedés keretében, azzal 
a feltétellel, hogy az adott gazdasági 
szereplő az így elért eredményeket 
közzéteszi, megvalósítva ezáltal az új 
gyakorlatok, folyamatok vagy termékek 
terjesztésének célját. Ezenkívül 
egyértelművé vált, hogy az 
együttműködés-típusok szélesebb
skálájának és a kedvezményezettek kisebb 
és nagyobb gazdasági szereplőket 
egyaránt magában foglaló, szélesebb
körének támogatása hozzájárulhat a 
vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek 
teljesítéséhez azáltal, hogy segítséget nyújt 
a vidéki térségek gazdasági szereplőinek a 
szétaprózódottságból eredő gazdasági, 
környezeti és egyéb hátrányok 
leküzdéséhez. Következésképpen indokolt 
kiszélesíteni az intézkedés alkalmazási 
körét. A kis gazdasági szereplők számára a 
közös munkafolyamatok szervezéséhez és 
az eszközök és erőforrások megosztásához 
nyújtott támogatás révén lehetővé kell 
tenni e gazdasági szereplők számára, hogy 
kis méretük ellenére gazdaságilag 
életképesek legyenek. Az ellátási lánc 
szereplői közötti horizontális és vertikális 
együttműködéshez, valamint a helyi 
kontextusban megvalósítandó promóciós 
tevékenységekhez nyújtott támogatásnak 
elő kell mozdítania a rövid ellátási láncok, 
a helyi piacok és a helyi élelmiszerláncok 
gazdaságilag ésszerű fejlődését. A 
környezetvédelmi projektekre és 
gyakorlatokra vonatkozó kollektív 
megközelítések támogatása révén nagyobb 
és állandóbb környezeti és éghajlati 
előnyök biztosíthatók azokhoz az 
előnyökhöz képest, amelyeket az egyes 
gazdasági szereplők önmagukban, más 
szereplőkkel nem együttműködve érhetnek 

közjavak megteremtése érdekében 
ellentmondva a „verseny” romboló, 
„lefelé húzó” logikájának. Egyértelmű, 
hogy az együttműködés-típusok széles
skálájának és a kedvezményezettek széles
körének támogatása hozzájárulhat a 
vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek 
teljesítéséhez azáltal, hogy segítséget nyújt 
a vidéki térségek gazdasági szereplőinek a 
szétaprózódottságból eredő gazdasági, 
környezeti és egyéb hátrányok 
leküzdéséhez. A kis gazdasági szereplők 
számára a közös munkafolyamatok 
szervezéséhez és az eszközök és 
erőforrások megosztásához nyújtott 
támogatás révén lehetővé kell tenni, hogy 
kis méretük ellenére gazdaságilag és 
társadalmilag sikeresek és fenntarthatók
legyenek. Az ellátási lánc szereplői közötti 
horizontális és vertikális 
együttműködéshez, valamint a helyi 
kontextusban megvalósítandó promóciós 
tevékenységekhez nyújtott támogatásnak 
elő kell mozdítania a rövid ellátási láncok, 
a helyi piacok és a helyi élelmiszerláncok 
gazdaságilag ésszerű fejlődését. A 
környezetvédelmi projektekre és 
gyakorlatokra vonatkozó kollektív 
megközelítések támogatása révén nagyobb 
és állandóbb környezeti és éghajlati 
előnyök biztosíthatók azokhoz az 
előnyökhöz képest, amelyeket az egyes 
gazdasági szereplők önmagukban, más 
szereplőkkel nem együttműködve érhetnek 
el (például nagyobb kiterjedésű, 
egybefüggő földterületeken alkalmazott 
gyakorlatok révén). Következésképpen 
indokolt kiszélesíteni az intézkedés 
alkalmazási körét, és 80%-os 
társfinanszírozási aránnyal támogatni az 
intézkedést. Indokolt úgy rendelkezni, 
hogy ezeken a különböző területeken a 
támogatás nyújtása különböző formákban 
történjék. A klaszterek és a hálózatok 
különösen nagy jelentőséggel bírnak a 
szakértelem megosztása, valamint az új és 
specializált szakértelem, szolgáltatások és 
termékek létrehozása szempontjából. A 
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el (például nagyobb kiterjedésű, 
egybefüggő földterületeken alkalmazott 
gyakorlatok révén). Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy ezeken a különböző 
területeken a támogatás nyújtása 
különböző formákban történjék. A 
klaszterek és a hálózatok különösen nagy 
jelentőséggel bírnak a szakértelem 
megosztása, valamint az új és specializált 
szakértelem, szolgáltatások és termékek 
létrehozása szempontjából. A kísérleti 
projektek fontos eszközként szolgálnak a 
technológiák, a technikák és a gyakorlatok 
kereskedelmi alkalmazhatóságának 
különböző környezetekben történő 
tesztelésében és – szükség esetén – e 
technológiák, technikák és gyakorlatok 
kiigazításában. Az operatív csoportok 
meghatározó elemei a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
foglalkozó európai innovációs 
partnerségnek (a továbbiakban: EIP). 
További fontos eszközt jelentenek a 
LEADER helyi fejlesztési keretén kívül, a 
vidéki és a városi térségek köz- és 
magánszektorbeli szereplői által közösen 
megvalósított helyi fejlesztési stratégiák. A 
LEADER-megközelítés keretében 
létrejövő partnerségektől és stratégiáktól
eltérően ezeket a partnerségeket és 
stratégiákat egyetlen ágazatra és/vagy 
viszonylag specifikus fejlesztési célokra –
ideértve a fent említetteket is – lehetne 
korlátozni. Indokolt továbbá, hogy 
szakmaközi szervezetek is támogathatók 
legyenek ezen intézkedés keretében. A 
támogatás időtartamát célszerű hét évre 
korlátozni; ezen rendelkezés alól – kellően 
indokolt esetekben – kivételt képezhetnek a 
környezetvédelemmel, illetve az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kollektív 
fellépések.

kísérleti projektek fontos eszközként 
szolgálnak a technológiák, a technikák és a 
gyakorlatok kereskedelmi 
alkalmazhatóságának különböző 
környezetekben történő tesztelésében és –
szükség esetén – e technológiák, technikák 
és gyakorlatok kiigazításában. Az operatív 
csoportok meghatározó elemei a 
mezőgazdaság termelékenységével és 
fenntarthatóságával foglalkozó európai 
innovációs partnerségnek (a továbbiakban: 
EIP). További fontos eszközt jelentenek a 
LEADER helyi fejlesztési keretén kívül, a 
vidéki és a városi térségek köz- és 
magánszektorbeli szereplői által közösen 
megvalósított helyi fejlesztési stratégiák. A 
LEADER-megközelítés keretében 
létrejövő partnerségektől és stratégiáktól 
eltérően ezeket a partnerségeket és 
stratégiákat egyetlen ágazatra és/vagy 
viszonylag specifikus fejlesztési célokra –
ideértve a fent említetteket is – lehetne 
korlátozni. Indokolt továbbá, hogy 
szakmaközi szervezetek is támogathatók 
legyenek ezen intézkedés keretében. A 
támogatás időtartamát célszerű hét évre 
korlátozni; ezen rendelkezés alól – kellően 
indokolt esetekben – kivételt képezhetnek a 
környezetvédelemmel, illetve az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kollektív 
fellépések.

Or. en
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Módosítás 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az 
egyre nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség 
van olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe 
tudjanak nézni az őket leggyakrabban 
fenyegető kockázatokkal. 
Következésképpen ennek az intézkedésnek 
támogatást kell biztosítania a 
mezőgazdasági termelők számára az 
általuk fizetett termény-, állat- és 
növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek 
az állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
illetve környezeti események bekövetkezte 
miatt elszenvedett veszteségekért fizetett 
kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 

törölve
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odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az 
egyre nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség 
van olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe 
tudjanak nézni az őket leggyakrabban 
fenyegető kockázatokkal. 
Következésképpen ennek az intézkedésnek 
támogatást kell biztosítania a 
mezőgazdasági termelők számára az 
általuk fizetett termény-, állat- és 
növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek az 
állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
illetve környezeti események bekövetkezte 

törölve
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miatt elszenvedett veszteségekért fizetett 
kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 
odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

Or. pt

Módosítás 178
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az 
egyre nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 

törölve
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termelők szempontjából. Ezért szükség 
van olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe 
tudjanak nézni az őket leggyakrabban 
fenyegető kockázatokkal. 
Következésképpen ennek az intézkedésnek 
támogatást kell biztosítania a 
mezőgazdasági termelők számára az 
általuk fizetett termény-, állat- és 
növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek 
az állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
illetve környezeti események bekövetkezte 
miatt elszenvedett veszteségekért fizetett 
kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 
odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

Or. it
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Módosítás 179
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az 
egyre nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség van 
olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe tudjanak 
nézni az őket leggyakrabban fenyegető 
kockázatokkal. Következésképpen ennek 
az intézkedésnek támogatást kell 
biztosítania a mezőgazdasági termelők 
számára az általuk fizetett termény-, állat-
és növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek az 
állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
illetve környezeti események bekövetkezte 
miatt elszenvedett veszteségekért fizetett 
kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 

(37) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük a kölcsönös alapok beindítási és 
működtetési költségeinek támogatására, 
hogy megóvják a mezőgazdasági 
termelőket az állat- és növénybetegségek, 
illetve a környezeti események hatásától. 
Mindazonáltal semmilyen körülmények 
között sem szabad a közpénzeket a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
kompenzációs kifizetések támogatására 
fordítani: jobban használják fel a 
közpénzeket, ha a katasztrófák 
bekövetkeztét megelőző óvintézkedésekbe 
ruházzák be őket. Továbbá 
kompenzációban csak olyan 
mezőgazdasági termelők részesülhetnek, 
akik megtették az állat- és 
növénybetegségek, a környezetvédelmi és 
éghajlatváltozási események elleni 
szükséges óvintázkedéseket. A 
kockázatkezeléssel kapcsolatos többi 
eszközzel az egységes közös piacszervezés 
keretében kell foglalkozni.
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odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 180
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az egyre 
nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség van 
olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe tudjanak 
nézni az őket leggyakrabban fenyegető 
kockázatokkal. Következésképpen ennek 
az intézkedésnek támogatást kell 
biztosítania a mezőgazdasági termelők 
számára az általuk fizetett termény-, állat-
és növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek az 
állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
illetve környezeti események bekövetkezte 
miatt elszenvedett veszteségekért fizetett 

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az egyre 
nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség van 
olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe tudjanak 
nézni az őket leggyakrabban fenyegető 
kockázatokkal. Következésképpen ennek 
az intézkedésnek támogatást kell 
biztosítania a mezőgazdasági termelők 
számára az általuk fizetett termény-, állat-
és növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek az 
állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
kedvezőtlen éghajlati jelenségek, illetve 
környezeti események bekövetkezte miatt 
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kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 
odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

elszenvedett veszteségekért fizetett 
kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot, vagy a 
kölcsönös kockázatkezelési alap keretében 
felmerülő biztosítási kötvények költségeit 
fedező segítségnyújtást is, amelynek célja 
támogatás nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett. 
Annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők Unió-szerte egyenlő 
bánásmódban részesüljenek, hogy ne 
torzuljon a verseny, valamint hogy az Unió 
által vállalt nemzetközi kötelezettségek 
teljesüljenek, konkrét feltételeket kell 
meghatározni a támogatás ezen 
intézkedések alapján történő odaítélésére 
vonatkozóan. Az EMVA keretében 
biztosított költségvetési források hatékony 
és eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok számára 
piaci feltételekkel nyújtott kölcsönök 
minimális és maximális futamidejének 
meghatározására vonatkozóan.

Or. it

Módosítás 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az egyre 
nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az egyre 
nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
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környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség van 
olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe tudjanak 
nézni az őket leggyakrabban fenyegető 
kockázatokkal. Következésképpen ennek 
az intézkedésnek támogatást kell 
biztosítania a mezőgazdasági termelők 
számára az általuk fizetett termény-, állat-
és növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek az 
állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
illetve környezeti események bekövetkezte 
miatt elszenvedett veszteségekért fizetett 
kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 
odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség van 
olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe tudjanak 
nézni az őket leggyakrabban fenyegető 
kockázatokkal. Következésképpen ennek 
az intézkedésnek támogatást kell 
biztosítania a mezőgazdasági termelők 
számára az általuk fizetett termény-, állat-
és növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek az 
állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
kedvezőtlen éghajlati jelenségek, illetve 
környezeti események bekövetkezte miatt 
elszenvedett veszteségekért fizetett 
kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 
odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.
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Or. it

Módosítás 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az egyre 
nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség van 
olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe tudjanak 
nézni az őket leggyakrabban fenyegető 
kockázatokkal. Következésképpen ennek 
az intézkedésnek támogatást kell 
biztosítania a mezőgazdasági termelők 
számára az általuk fizetett termény-, állat-
és növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek az 
állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
illetve környezeti események bekövetkezte 
miatt elszenvedett veszteségekért fizetett 
kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az egyre 
nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség van 
olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe tudjanak 
nézni az őket leggyakrabban fenyegető 
kockázatokkal. Következésképpen ennek 
az intézkedésnek támogatást kell 
biztosítania a mezőgazdasági termelők, 
vagy mezőgazdasági termelők csoportjai
számára az általuk fizetett termény-, állat-
és növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek az 
állat- vagy növénybetegségek kitörése,
illetve környezeti események, vagy
kedvezőtlen éghajlati jelenségek
bekövetkezte miatt elszenvedett 
veszteségekért fizetett kártérítésekhez. Az 
intézkedésnek ezenkívül magában kell 
foglalnia egy jövedelemstabilizáló 
eszközként működő kölcsönös 
kockázatkezelési alapot vagy biztosítási 
szerződést is, amelynek célja támogatás 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett. Annak biztosítására, 
hogy a mezőgazdasági termelők Unió-
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kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 
odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

szerte egyenlő bánásmódban részesüljenek, 
hogy ne torzuljon a verseny, valamint hogy 
az Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 
odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A mediterrán térség vidéki 
területeinek megújuló természeti 
erőforrásait fenyegető fő veszély az 
erdőtüzek kockázatából ered. Az e 
területeken megvalósított megfelelő 
vidékfejlesztésnek magában kellene 
foglalnia nyomonkövetési és megelőzési 
intézkedéseket, ideértve a helyi lakosság 
és az ilyen területeket különböző céllal 
meglátogató személyek tájékoztatását és 
tudatosságának növelését.

Or. es

Módosítás 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins
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Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A helyi fejlesztés tekintetében 
alkalmazott LEADER-megközelítés 
éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki 
térségek fejlődésének előmozdítása terén 
azáltal, hogy alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazva teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti 
multiszektorális igényeket. A LEADER-t 
ezért ezután is fenn kell tartani és 
kötelezően bele kell foglalni valamennyi 
vidékfejlesztési programba.

(38) A helyi fejlesztés tekintetében 
alkalmazott LEADER-megközelítés 
éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki 
térségek fejlődésének előmozdítása terén 
azáltal, hogy alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazva teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti 
multiszektorális igényeket. A LEADER-t 
ezért ezután is fenn kell tartani és 
kötelezően bele kell foglalni valamennyi 
vidékfejlesztési programba. A LEADER-
megközelítés hozzáadott értéke nem 
korlátozódik a megvalósított projektekre 
és a fizikai teljesítésekre, hanem egyben 
egy olyan független helyi akciócsoport 
alulról felfelé építkező megközelítése is, 
amely jelentős hozzáadott értéket képes 
létrehozni (pl. kapacitásépítés vagy a helyi 
közösség felhatlamazása), ami nem 
megvalósítható, ha a döntéshozatal 
nagyrészt a helyi hatóságok kezében van. 1

__________________
1 „A Leader-megközelítés a vidékfejlesztés 
gyakorlatában” című, 5/2010. sz. 
számvevőszéki különjelentésben 
meghatározottak szerint

Or. en

Módosítás 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az EMVA-ból a LEADER keretében (40) Az EMVA-ból a LEADER keretében 
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végrehajtott helyi fejlesztéshez nyújtott 
támogatást célszerű kiterjeszteni a helyi 
fejlesztési stratégiák kidolgozásának és 
megvalósításának, valamint a helyi 
akciócsoportok működésének valamennyi 
elemére, továbbá az alulról felfelé építkező 
és a közösség által irányított helyi 
fejlesztést végrehajtó területek és 
csoportok közötti együttműködésre is. 
Annak érdekében, hogy a partnerek a 
LEADER-t még nem alkalmazó vidéki 
térségekben is kipróbálhassák a helyi 
fejlesztési stratégiát, és felkészülhessenek 
annak megtervezésére és működtetésére, 
célszerű finanszírozást nyújtani egy 
„LEADER kezdőcsomag” biztosításához. 
Az EMVA keretében biztosított 
költségvetési források hatékony és 
eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
helyi akciócsoportok támogatható 
szervezési költségeinek részletes 
meghatározására vonatkozóan.

végrehajtott helyi fejlesztéshez nyújtott 
támogatást célszerű kiterjeszteni a helyi 
fejlesztési stratégiák kidolgozásának és 
megvalósításának, valamint a helyi 
akciócsoportok – amelyekben a 
döntéshozatal közösségi irányítású és a 
többi érintett szereplővel partnerségben 
folyik – működésének valamennyi elemére, 
továbbá az alulról felfelé építkező és a 
közösség által irányított helyi fejlesztést 
végrehajtó területek és csoportok közötti 
együttműködésre is. Annak érdekében, 
hogy a partnerek a LEADER-t még nem 
alkalmazó vidéki térségekben is 
kipróbálhassák a helyi fejlesztési stratégiát, 
és felkészülhessenek annak megtervezésére 
és működtetésére, célszerű finanszírozást 
nyújtani egy „LEADER kezdőcsomag” 
biztosításához. Az EMVA keretében 
biztosított költségvetési források hatékony 
és eredményes felhasználásának, illetve a 
LEADER-megközelítés végrehajtásának
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a helyi akciócsoportok 
támogatható szervezési költségeinek 
részletes meghatározására vonatkozóan, 
valamint a közösségi irányítású 
megközelítés tagállamok általi teljes körű 
végrehajtását biztosító szabályok 
elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 186
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A beruházások közös elemét képezik 
számos, e rendelet hatálya alá tartozó 
vidékfejlesztési intézkedésnek, és nagyon 

(41) A beruházások közös elemét képezik 
számos, e rendelet hatálya alá tartozó 
vidékfejlesztési intézkedésnek, és nagyon 
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különböző jellegű műveletekhez 
kapcsolódhatnak. Annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen az egyértelműség e 
műveletek végrehajtása tekintetében, meg 
kell határozni bizonyos közös, valamennyi 
beruházásra érvényes szabályokat. E közös 
szabályoknak meg kell határozniuk a 
beruházási kiadásnak tekinthető 
kiadástípusokat, és biztosítaniuk kell, hogy 
csak olyan beruházások részesüljenek 
támogatásban, amelyek új értéket 
teremtenek a mezőgazdaságban. Annak 
érdekében, hogy figyelembe lehessen venni 
az egyes konkrét beruházástípusokhoz –
például a használt berendezések 
vásárlásához vagy az egyszerű pótló 
beruházásokhoz – kapcsolódó 
sajátosságokat, gondoskodva egyszersmind 
az EMVA-ból származó források hatékony 
felhasználásáról is, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek 
meghatározására vonatkozóan, amelyek 
teljesülése esetén bizonyos 
beruházástípusok támogatható kiadásnak 
tekinthetők. A beruházási projektek 
megvalósításának előmozdítása érdekében 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára az 
előlegfizetést. Az EMVA keretében 
nyújtott támogatás hatékonyságának, 
méltányosságának és fenntartható 
hatásának biztosítása érdekében 
szabályokat kell megállapítani annak 
biztosítására, hogy a műveletekhez 
kapcsolódó beruházások fenntarthatóak 
legyenek, és az EMVA-ból származó
támogatás ne szolgálhasson a verseny 
torzítására.

különböző jellegű műveletekhez 
kapcsolódhatnak. Annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen az egyértelműség e 
műveletek végrehajtása tekintetében, meg 
kell határozni bizonyos közös, valamennyi 
beruházásra érvényes szabályokat. E közös 
szabályoknak meg kell határozniuk a 
beruházási kiadásnak tekinthető 
kiadástípusokat, és biztosítaniuk kell, hogy 
csak olyan beruházások részesüljenek 
támogatásban, amelyek új értéket 
teremtenek a mezőgazdaságban. Az 
öntözés esetén az új – köztük a már létező 
öntözőrendszerek ésszerűbb 
vízfelhasználását biztosító korszerűsítésre 
irányuló – beruházások minősülnek 
támogathatónak, amennyiben garantálják 
az erőforrások fenntarthatóságát, 
megelőzik a vízi környezet károsodását és 
gondoskodnak arról, hogy az érintett vizek 
megtartsák jó ökológiai állapotukat. 
Annak érdekében, hogy figyelembe 
lehessen venni az egyes konkrét 
beruházástípusokhoz – például a használt 
berendezések vásárlásához vagy az 
egyszerű pótló beruházásokhoz –
kapcsolódó sajátosságokat, gondoskodva 
egyszersmind az EMVA-ból származó 
források hatékony felhasználásáról is, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el azon feltételek 
meghatározására vonatkozóan, amelyek 
teljesülése esetén bizonyos 
beruházástípusok támogatható kiadásnak 
tekinthetők. A beruházási projektek 
megvalósításának előmozdítása érdekében 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára az 
előlegfizetést. Az EMVA keretében 
nyújtott támogatás hatékonyságának, 
méltányosságának és fenntartható 
hatásának biztosítása érdekében 
szabályokat kell megállapítani annak 
biztosítására, hogy a műveletekhez 
kapcsolódó beruházások fenntarthatóak 
legyenek, és az EMVA-ból származó 
támogatás ne szolgálhasson a verseny 
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torzítására.

Or. fr

Módosítás 187
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Annak biztosítására, hogy a 
vidékfejlesztési célokra szánt pénzügyi 
források a lehető legjobb módon kerüljenek 
felhasználásra, és a vidékfejlesztési 
programok keretébe tartozó intézkedések 
célkitűzései összhangban álljanak az uniós 
vidékfejlesztési prioritásokkal, továbbá 
hogy a támogatást igénylők egyenlő 
bánásmódban részesüljenek, a 
tagállamoknak meg kell állapítaniuk a 
projektek kiválasztására alkalmazandó 
kiválasztási kritériumokat. Indokolt, hogy e 
szabály alól csak azok az intézkedések 
képezzenek kivételt, amelyek esetében a 
támogatás agrár-környezetvédelmi vagy 
állatjóléti szolgáltatások nyújtásáért 
teljesített kifizetésekben testesül meg. A 
kiválasztási kritériumok alkalmazásakor a 
kisebb támogatások vonatkozásában 
figyelembe kell venni az arányosság elvét.

(44) Annak biztosítására, hogy a 
vidékfejlesztési célokra szánt pénzügyi 
források a lehető legjobb módon kerüljenek 
felhasználásra, és a vidékfejlesztési 
programok keretébe tartozó intézkedések 
célkitűzései összhangban álljanak az uniós 
vidékfejlesztési prioritásokkal, továbbá 
hogy a támogatást igénylők egyenlő 
bánásmódban részesüljenek, a 
tagállamoknak meg kell állapítaniuk a 
projektek kiválasztására alkalmazandó 
kiválasztási kritériumokat. Indokolt, hogy e 
szabály alól csak azok az intézkedések 
képezzenek kivételt, amelyek esetében a 
támogatás agrár-környezetvédelmi vagy 
állatjóléti szolgáltatások nyújtásáért 
teljesített kifizetésekben testesül meg. A 
kiválasztási kritériumok alkalmazásakor a 
kisebb támogatások vonatkozásában 
figyelembe kell venni az arányosság elvét, 
továbbá becsléseket kell készíteni arról, 
hogy a kezdeményezések hogyan járulnak 
hozzá a vidéki területeken a nők 
esélyegyenlőségének elősegítéséhez.

Or. es

Módosítás 188
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
céljainak megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében indokolt létrehozni 
egy európai innovációs partnerségi 
hálózatot azoknak az operatív 
csoportoknak, tanácsadási 
szolgáltatásoknak és kutatóknak a 
hálózatba szervezése céljából, amelyek, 
illetve akik részt vesznek a mezőgazdasági 
innovációt célzó tevékenységek 
végrehajtásában. Ehhez az uniós szintű 
technikai segítségnyújtás keretében 
finanszírozást kell biztosítani.

(47) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
céljainak megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében indokolt létrehozni 
egy európai innovációs partnerségi 
hálózatot azoknak az operatív 
csoportoknak, tanácsadási 
szolgáltatásoknak, nem kormányzati 
szervezeteknek és kutatóknak a hálózatba 
szervezése céljából, amelyek, illetve akik 
részt vesznek a mezőgazdasági innovációt 
célzó tevékenységek végrehajtásában. 
Ehhez az uniós szintű technikai 
segítségnyújtás keretében finanszírozást 
kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
céljainak megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében indokolt létrehozni 
egy európai innovációs partnerségi 
hálózatot azoknak az operatív 
csoportoknak, tanácsadási 
szolgáltatásoknak és kutatóknak a 
hálózatba szervezése céljából, amelyek, 
illetve akik részt vesznek a mezőgazdasági 
innovációt célzó tevékenységek 
végrehajtásában. Ehhez az uniós szintű 
technikai segítségnyújtás keretében 
finanszírozást kell biztosítani.

(47) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
céljainak megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében indokolt létrehozni 
egy európai innovációs partnerségi 
hálózatot azoknak az operatív 
csoportoknak, tanácsadási 
szolgáltatásoknak, nem kormányzati 
szervezeteknek és kutatóknak a hálózatba 
szervezése céljából, amelyek, illetve akik 
részt vesznek a mezőgazdasági innovációt 
célzó tevékenységek végrehajtásában. 
Ehhez az uniós szintű technikai 
segítségnyújtás keretében finanszírozást 
kell biztosítani.

Or. en
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Indokolás

Az európai innovációs partnerségek működéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a nem 
kormányzati szervezetek is egyenlő módon hozzáférjenek a hálózathoz, és annak munkájában 
részt vehessenek. Ezért nem indokolt, hogy ne nevezzük meg őket egyértelműen a szövegben.

Módosítás 190
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A 2007–2013-as programozási 
időszak alatt az európai vidékfejlesztési 
hálózattal összefüggésben működésbe 
lépett egy szakértői értékelő hálózat. Az 
értékeléshez kapcsolódó sajátos igények 
figyelembevétele céljából a 2014–2020-as 
programozási időszakra létre kell hozni az 
európai vidékfejlesztési értékelő hálózatot 
annak érdekében, hogy az értékelési 
tevékenységekben részt vevő összes 
szereplő összefogásával előmozdítható 
legyen az e területre vonatkozó szakmai 
tapasztalatcsere. Indokolt ehhez is 
finanszírozást biztosítani az uniós szintű 
technikai segítségnyújtás keretében.

(48) A 2007–2013-as programozási 
időszak alatt az európai vidékfejlesztési 
hálózattal összefüggésben működésbe 
lépett egy szakértői értékelő hálózat. Az 
értékeléshez kapcsolódó sajátos igények 
figyelembevétele céljából a 2014–2020-as 
programozási időszakra létre kell hozni az 
európai vidékfejlesztési értékelő hálózatot 
annak érdekében, hogy az értékelési 
tevékenységekben részt vevő összes 
szereplő összefogásával előmozdítható 
legyen az e területre vonatkozó szakmai 
tapasztalatcsere. A hálózatnak külön 
figyelmet kell fordítania arra, hogy 
előrelépést tegyenek a nők gazdasági 
társtulajdonossá válásának lehetővé 
tétele, a vállalkozástámogatási 
programokhoz, illetve a vidéki területeken 
a nők és férfiak esélyegyenlőségének 
elősegítésére összpontosító számos 
kezdeményezéshez való hozzáférés terén.
Indokolt ehhez is finanszírozást biztosítani 
az uniós szintű technikai segítségnyújtás 
keretében.

Or. es

Módosítás 191
James Nicholson, Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az EMVA-nak kifejezésre kell 
juttatnia az Unió azon felismerését, 
miszerint a helyi fejlesztéshez kapcsolódó 
megközelítések és a transznacionális 
dimenzió erősíthetik egymást, különösen 
innovatív szellemben történő 
alkalmazásuk esetén. Ezt oly módon lenne 
célszerű megvalósítani, hogy az EMVA 
díjakkal jutalmaz néhány olyan projektet, 
amely jól példázza ezeket a 
jellegzetességeket. A díjakat a 
vidékfejlesztési politika keretében 
rendelkezésre álló egyéb finanszírozási 
források kiegészítéseként kell odaítélni, 
elismerésben részesítve bármely megfelelő 
főprojektet, függetlenül attól, hogy az 
adott projekt részesült-e támogatásban 
valamely vidékfejlesztési program alapján 
vagy sem.

törölve

Or. en

Módosítás 192
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az EMVA-nak kifejezésre kell 
juttatnia az Unió azon felismerését, 
miszerint a helyi fejlesztéshez kapcsolódó 
megközelítések és a transznacionális 
dimenzió erősíthetik egymást, különösen 
innovatív szellemben történő 
alkalmazásuk esetén. Ezt oly módon lenne 
célszerű megvalósítani, hogy az EMVA 
díjakkal jutalmaz néhány olyan projektet, 
amely jól példázza ezeket a 
jellegzetességeket. A díjakat a 

törölve
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vidékfejlesztési politika keretében 
rendelkezésre álló egyéb finanszírozási 
források kiegészítéseként kell odaítélni, 
elismerésben részesítve bármely megfelelő 
főprojektet, függetlenül attól, hogy az 
adott projekt részesült-e támogatásban 
valamely vidékfejlesztési program alapján 
vagy sem.

Or. en

Módosítás 193
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A vidékfejlesztési programoknak 
olyan innovatív fellépéseket kell magukban 
foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják 
a forráshatékony, termelékeny és alacsony 
kibocsátású mezőgazdasági ágazat 
megteremtését. Az EIP-nek törekednie kell 
arra, hogy gyorsabban és szélesebb körben 
megvalósuljon az innovatív megoldások 
gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a 
várakozások szerint – az innovációhoz 
kapcsolódó eszközök kihasználtságának és
hatékonyságának fokozása, valamint az 
ilyen eszközök közötti szinergiák erősítése 
révén – hozzáadott értéket fog teremteni. 
Az EIP-nek ezenkívül pótolnia kell 
bizonyos hiányosságokat is azáltal, hogy 
szorosabb kapcsolatot teremt a kutatás és a 
gyakorlati gazdálkodás között.

(51) A vidékfejlesztési programoknak 
olyan innovatív fellépéseket kell magukban 
foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják 
a forráshatékony, agrár-ökológiai és 
alacsony kibocsátású mezőgazdasági 
ágazat megteremtését, ideértve a 
társadalmi innovációt és a fejlődést. Az 
EIP-nek törekednie kell arra, hogy 
gyorsabban, egyenlő és hozzáférhető 
módon, valamint szélesebb körben 
megvalósuljon az innovatív megoldások 
gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a 
várakozások szerint – az innovációhoz 
kapcsolódó eszközök kihasználtságának, 
egyenlő hozzáférhetőségének és 
hatékonyságának fokozása, valamint az 
ilyen eszközök (többek között az agrár-
ökológiai és társadalmi innováció) közötti 
szinergiák erősítése révén – hozzáadott 
értéket fog teremteni. Az EIP-nek 
ezenkívül pótolnia kell bizonyos 
hiányosságokat is azáltal, hogy szorosabb 
kapcsolatot teremt a kutatás és a gyakorlati 
gazdálkodás között, annak érdekében, 
hogy figyelembe vegye a polgárok 
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biztonságos, egészséges és tápláló 
élelmiszer iránti szükségletét, valamint a 
vidékfejlesztés tágabb értelemben vett 
szempontjait, többek között a vidéki 
lakásügyet, infrastruktúrát és 
szolgátatásokat. Az agrár-ökológiai és 
alacsony kibocsátással járó 
mezőgazdasági gyakorlatokra, a 
mezőgazdasági termelők által irányított 
kutatásra és innovációra, valamint a 
vidékfejlesztés keretében megvalósuló 
társadalmi innovációra kell 
összpontosulnia.

Or. en

Módosítás 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A vidékfejlesztési programoknak 
olyan innovatív fellépéseket kell magukban 
foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják 
a forráshatékony, termelékeny és alacsony 
kibocsátású mezőgazdasági ágazat 
megteremtését. Az EIP-nek törekednie kell 
arra, hogy gyorsabban és szélesebb körben 
megvalósuljon az innovatív megoldások 
gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a 
várakozások szerint – az innovációhoz 
kapcsolódó eszközök kihasználtságának és 
hatékonyságának fokozása, valamint az 
ilyen eszközök közötti szinergiák erősítése 
révén – hozzáadott értéket fog teremteni. 
Az EIP-nek ezenkívül pótolnia kell 
bizonyos hiányosságokat is azáltal, hogy 
szorosabb kapcsolatot teremt a kutatás és a 
gyakorlati gazdálkodás között.

(51) A vidékfejlesztési programoknak 
olyan innovatív fellépéseket kell magukban 
foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják 
a forráshatékony, termelékeny, 
fenntartható és alacsony kibocsátású 
mezőgazdasági ágazat megteremtését. Az 
EIP-nek törekednie kell arra, hogy 
gyorsabban és szélesebb körben 
megvalósuljon az innovatív megoldások 
gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a 
várakozások szerint – az innovációhoz 
kapcsolódó eszközök kihasználtságának és 
hatékonyságának fokozása, valamint az 
ilyen eszközök közötti szinergiák erősítése 
révén – hozzáadott értéket fog teremteni. 
Az EIP-nek ezenkívül pótolnia kell 
bizonyos hiányosságokat is azáltal, hogy 
szorosabb kapcsolatot teremt a kutatás és a 
gyakorlati gazdálkodás között, valamint 
ösztönöznie kell a tudásintenzív 
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mezőgazdaságot.

Or. en

Módosítás 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A vidékfejlesztési programoknak 
olyan innovatív fellépéseket kell magukban 
foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják 
a forráshatékony, termelékeny és alacsony 
kibocsátású mezőgazdasági ágazat 
megteremtését. Az EIP-nek törekednie kell 
arra, hogy gyorsabban és szélesebb körben 
megvalósuljon az innovatív megoldások 
gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a 
várakozások szerint – az innovációhoz 
kapcsolódó eszközök kihasználtságának és 
hatékonyságának fokozása, valamint az 
ilyen eszközök közötti szinergiák erősítése 
révén – hozzáadott értéket fog teremteni. 
Az EIP-nek ezenkívül pótolnia kell 
bizonyos hiányosságokat is azáltal, hogy 
szorosabb kapcsolatot teremt a kutatás és a 
gyakorlati gazdálkodás között.

(51) A vidékfejlesztési programoknak 
olyan innovatív fellépéseket kell magukban 
foglalniuk, amelyek a mezőgazdaság 
termelékenységével és fenntarthatóságával 
foglalkozó EIP támogatásával előmozdítják 
a forráshatékony, termelékeny és alacsony 
kibocsátású mezőgazdasági ágazat 
megteremtését. Az EIP-nek törekednie kell 
arra, hogy gyorsabban és szélesebb körben 
megvalósuljon az innovatív megoldások 
gyakorlatba történő átültetése. Az EIP a 
várakozások szerint – az innovációhoz 
kapcsolódó eszközök kihasználtságának és 
hatékonyságának fokozása, valamint az 
ilyen eszközök közötti szinergiák erősítése 
révén – hozzáadott értéket fog teremteni. 
Az EIP-nek ezenkívül pótolnia kell 
bizonyos hiányosságokat is azáltal, hogy 
szorosabb kapcsolatot teremt a kutatás és a 
gyakorlati gazdálkodás között, így 
elősegítve a párbeszéd kialakulását.

Or. en

Módosítás 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
összefüggésében az innovatív projektek 
végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, 
kutatókból, tanácsadókból, 
vállalkozásokból és a mezőgazdasági 
ágazaton belüli innováció által érintett 
egyéb szereplőkből álló operatív 
csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, 
hogy az ilyen projektek eredményei az 
ágazat egészének hasznára váljanak, az 
eredményeket széles körben ismertetni 
kell.

(52) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
összefüggésében az innovatív projektek 
végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, 
kutatókból, tanácsadókból, nem 
kormányzati szervezetekből,
vállalkozásokból és a mezőgazdasági 
ágazaton belüli innováció által érintett 
egyéb szereplőkből álló operatív 
csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, 
hogy az ilyen projektek eredményei az 
ágazat egészének hasznára váljanak, az 
eredményeket széles körben ismertetni 
kell.

Or. en

Indokolás

A vidékfejlesztési rendelet egyik kulcsfontosságú eleme az innováció. A Világbank 
meghatározása szerint az innováció: szervzetek, vállalkozások és egyének olyan hálózata, 
amely új termékek, új eljárások és a szervezettség új formáinak gazdasági felhasználásra 
történő kialakítását helyezi középpontba együttműködésben az intézményekkel és a 
magatartást és teljesítményt befolyásoló szakpolitikákkal. Fontos a nem kormányzati 
szervezetek szerepének kihangsúlyozása, mivel ez az egyik olyan tényező, ami elősegítheti a 
mezőgazdasági termelők piaci pozíciójának megerősítését.

Módosítás 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretnek, 
valamint az ugyanerre az időszakra 
vonatkozó, a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően rendelkezni kell az e rendelet 

(53) A 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretnek, 
valamint az ugyanerre az időszakra 
vonatkozó, a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően rendelkezni kell az e rendelet 
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alapján a 2014. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig terjedő időszakban 
nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás 
teljes összegének, a támogatási összeg éves 
bontásának és a kevésbé fejlett régiókban 
összpontosítani kívánt minimális 
összegnek a meghatározásáról. A 
rendelkezésre álló előirányzatokat a 
programozás céljaira átalányalapon kell 
indexálni. .

alapján a 2014. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig terjedő időszakban 
nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás 
teljes összegének, a támogatási összeg éves 
bontásának és a kevésbé fejlett régiókban, 
valamint az átmeneti régiókban – amelyek 
a 2007 és 2013 közötti időszakban a 
konvergencia-célkitűzés alapján 
támogatásban részesültek, de ahol az egy 
főre jutó GDP magasabb, mint az EU-27 
GDP-jének 75%-a – összpontosítani kívánt 
minimális összegnek a meghatározásáról. 
A rendelkezésre álló előirányzatokat a 
programozás céljaira átalányalapon kell 
indexálni.

Or. de

Módosítás 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A tagállamonkénti éves lebontást a 
vidékfejlesztésre irányuló uniós támogatás 
szintjének kiigazításával kell 
meghatározni, hogy így fokozatosan 
eltávolodjunk a történelmi mintától. 
Helyénvaló, hogy azok a tagállamok, 
amelyek esetében a vidékfejlesztésre 
kapott támogatás hektáronkénti szintje 
elmarad az átlag 90 %-ától, a közvetlen 
kifizetések meglévő szintje és az uniós 
átlag 90%-a közötti különbség 
egyharmadát kipótolják. A kiigazítást 
indokolt arányos mértékben azoknak a 
tagállamoknak finanszírozni, amelyekben 
a hektáronkénti támogatás szintje 
meghaladja az uniós átlagot. A pénzügyi 
kereteik drasztikus csökkentésének 
elkerülése érdekében azonban e 
tagállamok hozzájárulásai nem léphetik 
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túl a kezdeti keretük X%-át.

Or. fr

Módosítás 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az EMVA-pénzeszközök kezelésének 
megkönnyítése érdekében célszerű 
egységes, a tagállami közkiadásokhoz 
viszonyított mértéket állapítani meg az 
EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programozáshoz nyújtott hozzájárulásra 
vonatkozóan. Egyes művelettípusok sajátos 
jelentőségének vagy jellegének 
figyelembevétele érdekében e 
művelettípusok tekintetében egyedi 
hozzájárulási mértékeket kell 
megállapítani. A fejlettségi szintből, a 
távoli fekvésből és az elszigeteltségből 
fakadó sajátos nehézségek enyhítése 
érdekében indokolt az EMVA-ból 
biztosított hozzájárulás mértékét megfelelő 
szinten megállapítani a kevésbé fejlett 
régiók, a Szerződésben említett legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
esetében.

(54) Az EMVA-pénzeszközök kezelésének 
megkönnyítése érdekében célszerű 
egységes, a tagállami közkiadásokhoz 
viszonyított mértéket állapítani meg az 
EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programozáshoz nyújtott hozzájárulásra 
vonatkozóan. Egyes művelettípusok sajátos 
jelentőségének vagy jellegének 
figyelembevétele érdekében e 
művelettípusok tekintetében egyedi 
hozzájárulási mértékeket kell 
megállapítani. A fejlettségi szintből, a 
távoli fekvésből és az elszigeteltségből 
fakadó sajátos nehézségek enyhítése 
érdekében indokolt az EMVA-ból 
biztosított hozzájárulás mértékét megfelelő 
szinten megállapítani a kevésbé fejlett 
régiók, az átmeneti régiók – amelyek a 
2007 és 2013 közötti időszakban a 
konvergencia-célkitűzés alapján 
támogatásban részesültek, de ahol az egy 
főre jutó GDP magasabb, mint az EU-27 
GDP-jének 75%-a –, a Szerződésben 
említett legkülső régiók és a kisebb égei-
tengeri szigetek esetében.

Or. de

Módosítás 200
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az EMVA-pénzeszközök kezelésének 
megkönnyítése érdekében célszerű 
egységes, a tagállami közkiadásokhoz 
viszonyított mértéket állapítani meg az 
EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programozáshoz nyújtott hozzájárulásra 
vonatkozóan. Egyes művelettípusok sajátos 
jelentőségének vagy jellegének 
figyelembevétele érdekében e 
művelettípusok tekintetében egyedi 
hozzájárulási mértékeket kell 
megállapítani. A fejlettségi szintből, a 
távoli fekvésből és az elszigeteltségből 
fakadó sajátos nehézségek enyhítése 
érdekében indokolt az EMVA-ból 
biztosított hozzájárulás mértékét megfelelő 
szinten megállapítani a kevésbé fejlett 
régiók, a Szerződésben említett legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
esetében.

(54) Az EMVA-pénzeszközök kezelésének 
megkönnyítése érdekében célszerű 
egységes, a tagállami közkiadásokhoz 
viszonyított mértéket állapítani meg az 
EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programozáshoz nyújtott hozzájárulásra 
vonatkozóan. Egyes művelettípusok sajátos 
jelentőségének vagy jellegének 
figyelembevétele érdekében e 
művelettípusok tekintetében egyedi 
hozzájárulási mértékeket kell 
megállapítani. Ezért a 29., 30., 31. és 34. 
cikkben foglalt tevékenységek esetében 
60%-os társfinanszírozási arányt kell 
meghatározni, illetve az együttműködési 
intézkedések esetében magasabb 
társfinanszírozási arányt kell lehetővé 
tenni. A fejlettségi szintből, a távoli 
fekvésből és az elszigeteltségből fakadó 
sajátos nehézségek enyhítése érdekében 
indokolt az EMVA-ból biztosított 
hozzájárulás mértékét megfelelő szinten 
megállapítani a kevésbé fejlett régiók, a 
Szerződésben említett legkülső régiók és a 
kisebb égei-tengeri szigetek esetében.

Or. en

Módosítás 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az EMVA-pénzeszközök kezelésének 
megkönnyítése érdekében célszerű 
egységes, a tagállami közkiadásokhoz 
viszonyított mértéket állapítani meg az 
EMVA-ból a vidékfejlesztési 

(54) Az EMVA-pénzeszközök kezelésének 
megkönnyítése érdekében célszerű 
egységes, a tagállami közkiadásokhoz 
viszonyított mértéket állapítani meg az 
EMVA-ból a vidékfejlesztési 
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programozáshoz nyújtott hozzájárulásra 
vonatkozóan. Egyes művelettípusok sajátos 
jelentőségének vagy jellegének 
figyelembevétele érdekében e 
művelettípusok tekintetében egyedi 
hozzájárulási mértékeket kell 
megállapítani. A fejlettségi szintből, a 
távoli fekvésből és az elszigeteltségből 
fakadó sajátos nehézségek enyhítése 
érdekében indokolt az EMVA-ból 
biztosított hozzájárulás mértékét megfelelő 
szinten megállapítani a kevésbé fejlett 
régiók, a Szerződésben említett legkülső 
régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek 
esetében.

programozáshoz nyújtott hozzájárulásra 
vonatkozóan. Egyes művelettípusok sajátos 
jelentőségének vagy jellegének 
figyelembevétele érdekében e 
művelettípusok tekintetében egyedi 
hozzájárulási mértékeket kell 
megállapítani. A fejlettségi szintből, a 
távoli fekvésből és az elszigeteltségből 
fakadó sajátos nehézségek enyhítése 
érdekében indokolt az EMVA-ból 
biztosított hozzájárulás mértékét megfelelő 
szinten megállapítani a kevésbé fejlett 
régiók, az átmeneti régiók, a Szerződésben 
említett legkülső régiók és a kisebb égei-
tengeri szigetek esetében.

Or. es

Módosítás 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) Prioritás keretében meghatározott 
konkrét célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulás érdekében finanszírozási 
eszközök használhatára nyílik lehetőség 
olyan előzetes értékelés alapján, amely 
piaci hiányosságokat, illetve nem 
optimális beruházási helyzeteket és 
beruházási szükségleteket állapított meg. 
Az eszközöket a [CSF/2012]/EU rendelet 
IV. címének 32–40. cikkében 
meghatározottak szerint lehet létrehozni.

Or. en

Módosítás 203
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A tagállamoknak minden szükséges 
lépést meg kell tenniük és megfelelő 
rendelkezéseket kell életbe léptetniük 
vidékfejlesztési intézkedéseik 
igazolhatóságának és ellenőrizhetőségének 
biztosítása érdekében. E célból az irányító 
hatóságnak és a kifizető ügynökségnek 
előzetes értékelést kell végeznie és 
vállalnia kell, hogy a program 
végrehajtásának teljes időtartama alatt 
értékeléseket végez az intézkedésekre 
vonatkozóan. Az e feltételnek meg nem 
felelő intézkedéseket ki kell igazítani.

(56) A tagállamoknak minden szükséges 
lépést meg kell tenniük és megfelelő 
rendelkezéseket kell életbe léptetniük 
vidékfejlesztési intézkedéseik 
igazolhatóságának és ellenőrizhetőségének 
biztosítása érdekében. E célból az irányító 
hatóságnak és a kifizető ügynökségnek 
előzetes értékelést kell végeznie és 
vállalnia kell, hogy a program 
végrehajtásának teljes időtartama alatt 
értékeléseket végez az intézkedésekre 
vonatkozóan, az arányosság elvének 
figyelembe vételével kisebb támogatások 
esetén. Az e feltételnek meg nem felelő 
intézkedéseket ki kell igazítani.

Or. pt

Módosítás 204
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A program végrehajtásának és a 
programban meghatározott célkitűzések 
megvalósítása terén elért haladásnak a 
rendszeres nyomon követése céljából 
indokolt valamennyi vidékfejlesztési 
programot figyelemmel kísérni. Az EMVA 
keretében végrehajtott fellépések 
hatékonyságának és hatásának igazolása és 
javítása függ a program előkészítése és 
végrehajtása során, valamint annak 
lezárultakor végzett megfelelő értékeléstől 
is. Következésképpen indokolt, hogy a 
Bizottság és a tagállamok közösen 
hozzanak létre egy monitoring- és 
értékelési rendszert abból a célból, hogy 

(59) A program végrehajtásának és a 
programban meghatározott célkitűzések 
megvalósítása terén elért haladásnak a 
rendszeres nyomon követése céljából 
indokolt valamennyi vidékfejlesztési 
programot figyelemmel kísérni. Az EMVA 
keretében végrehajtott fellépések 
hatékonyságának és hatásának igazolása és 
javítása függ a program előkészítése és 
végrehajtása során, valamint annak 
lezárultakor végzett megfelelő értékeléstől 
is. Következésképpen indokolt, hogy a 
Bizottság, az Európai Parlament és a 
tagállamok közösen hozzanak létre egy 
monitoring- és értékelési rendszert abból a 
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bemutassák az elért haladást és értékeljék a 
vidékfejlesztési politika végrehajtásának 
hatását és hatékonyságát.

célból, hogy bemutassák az elért haladást 
és értékeljék a vidékfejlesztési politika 
végrehajtásának hatását és hatékonyságát.

Or. de

Módosítás 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Ezenkívül az Unió által támogatható 
vidékfejlesztési intézkedésekkel való 
összhang biztosítása céljából és az 
eljárások egyszerűsítése érdekében 
célszerű engedélyezni olyan, a tagállamok 
által a programozás részeként, az e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő bejelentési 
eljárás keretében teljesített kifizetéseket, 
amelyek célja kiegészítő nemzeti 
finanszírozás biztosítása uniós 
támogatásban részesített és a Szerződés 42. 
cikkének hatálya alá tartozó 
vidékfejlesztési műveletekhez. A 
kifizetések megfelelő nyomon követésének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
azokat a Szerződés 107. cikkének 
alkalmazása céljára meghatározott 
kritériumok analógia útján történő 
alkalmazásával kell értékelnie. Annak 
biztosítására, hogy a Bizottság által nem 
engedélyezett kiegészítő nemzeti 
finanszírozást ne lehessen végrehajtani, 
indokolt úgy rendelkezni, hogy az érintett 
tagállam addig ne léptethesse hatályba az 
általa javasolt kiegészítő vidékfejlesztési 
finanszírozást, amíg annak jóváhagyása 
meg nem történt. Azokat a tagállami 
kifizetéseket, amelyek célja kiegészítő 
nemzeti finanszírozás biztosítása uniós 
támogatásban részesített és a Szerződés 
42. cikkének hatályán kívül eső 
vidékfejlesztési műveletekhez, a Szerződés 

(65) Ezenkívül az Unió által támogatható 
vidékfejlesztési intézkedésekkel való 
összhang biztosítása céljából és az 
eljárások egyszerűsítése érdekében 
célszerű engedélyezni olyan, a tagállamok 
által a programozás részeként, az e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő bejelentési 
eljárás keretében teljesített kifizetéseket az 
uniós támogatásban részesített és a 
Szerződés 42. cikkének hatálya alá nem 
tartozó vidékfejlesztési műveletekhez. A 
kifizetések megfelelő nyomon követésének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
azokat a Szerződés 107. cikkének 
alkalmazása céljára meghatározott 
kritériumok analógia útján történő 
alkalmazásával kell értékelnie.
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108. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban be kell jelenteni a 
Bizottságnak, kivéve, ha azok valamely, a 
994/9821/EK tanácsi rendelet alapján 
elfogadott rendelet hatálya alá tartoznak, 
és a szóban forgó kifizetések csak azt 
követően teljesíthetők, hogy azt a 
Bizottság a megfelelő eljárás 
lefolytatásának eredményeként véglegesen 
jóváhagyta.

Or. es

Indokolás

In line with our amendment to Article 66.

Módosítás 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Ezenkívül az Unió által támogatható 
vidékfejlesztési intézkedésekkel való 
összhang biztosítása céljából és az 
eljárások egyszerűsítése érdekében 
célszerű engedélyezni olyan, a tagállamok 
által a programozás részeként, az e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő bejelentési 
eljárás keretében teljesített kifizetéseket, 
amelyek célja kiegészítő nemzeti 
finanszírozás biztosítása uniós 
támogatásban részesített és a Szerződés 42. 
cikkének hatálya alá tartozó 
vidékfejlesztési műveletekhez. A 
kifizetések megfelelő nyomon követésének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
azokat a Szerződés 107. cikkének 
alkalmazása céljára meghatározott 
kritériumok analógia útján történő 
alkalmazásával kell értékelnie. Annak 
biztosítására, hogy a Bizottság által nem 

(65) Ezenkívül az Unió által támogatható 
vidékfejlesztési intézkedésekkel való 
összhang biztosítása céljából és az 
eljárások egyszerűsítése érdekében 
célszerű engedélyezni olyan, a tagállamok 
által a programozás részeként, az e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő bejelentési 
eljárás keretében teljesített kifizetéseket az 
uniós támogatásban részesített és a 
Szerződés 42. cikkének hatálya alá nem 
tartozó vidékfejlesztési műveletekhez. A 
kifizetések megfelelő nyomon követésének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
azokat a Szerződés 107. cikkének 
alkalmazása céljára meghatározott 
kritériumok analógia útján történő 
alkalmazásával kell értékelnie.
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engedélyezett kiegészítő nemzeti 
finanszírozást ne lehessen végrehajtani, 
indokolt úgy rendelkezni, hogy az érintett 
tagállam addig ne léptethesse hatályba az 
általa javasolt kiegészítő vidékfejlesztési 
finanszírozást, amíg annak jóváhagyása 
meg nem történt. Azokat a tagállami 
kifizetéseket, amelyek célja kiegészítő 
nemzeti finanszírozás biztosítása uniós 
támogatásban részesített és a Szerződés 
42. cikkének hatályán kívül eső 
vidékfejlesztési műveletekhez, a Szerződés 
108. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban be kell jelenteni a 
Bizottságnak, kivéve, ha azok valamely, a 
994/9821/EK tanácsi rendelet alapján 
elfogadott rendelet hatálya alá tartoznak, 
és a szóban forgó kifizetések csak azt 
követően teljesíthetők, hogy azt a 
Bizottság a megfelelő eljárás 
lefolytatásának eredményeként véglegesen 
jóváhagyta.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az állalmi támogatásról szóló VII. cím 
módosításjavaslatával.

Módosítás 207
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Ezenkívül az Unió által támogatható 
vidékfejlesztési intézkedésekkel való 
összhang biztosítása céljából és az 
eljárások egyszerűsítése érdekében 
célszerű engedélyezni olyan, a tagállamok 
által a programozás részeként, az e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő bejelentési 
eljárás keretében teljesített kifizetéseket, 

(65) Ezenkívül az Unió által támogatható 
vidékfejlesztési intézkedésekkel való 
összhang biztosítása céljából és az 
eljárások egyszerűsítése érdekében 
célszerű engedélyezni olyan, a tagállamok 
által a programozás részeként, az e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelő bejelentési 
eljárás keretében teljesített kifizetéseket az 



AM\903101HU.doc 157/190 PE489.640v01-00

HU

amelyek célja kiegészítő nemzeti 
finanszírozás biztosítása uniós 
támogatásban részesített és a Szerződés 42. 
cikkének hatálya alá tartozó 
vidékfejlesztési műveletekhez. A 
kifizetések megfelelő nyomon követésének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
azokat a Szerződés 107. cikkének 
alkalmazása céljára meghatározott 
kritériumok analógia útján történő 
alkalmazásával kell értékelnie. Annak 
biztosítására, hogy a Bizottság által nem 
engedélyezett kiegészítő nemzeti 
finanszírozást ne lehessen végrehajtani, 
indokolt úgy rendelkezni, hogy az érintett 
tagállam addig ne léptethesse hatályba az 
általa javasolt kiegészítő vidékfejlesztési 
finanszírozást, amíg annak jóváhagyása 
meg nem történt. Azokat a tagállami 
kifizetéseket, amelyek célja kiegészítő 
nemzeti finanszírozás biztosítása uniós 
támogatásban részesített és a Szerződés 
42. cikkének hatályán kívül eső 
vidékfejlesztési műveletekhez, a Szerződés 
108. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban be kell jelenteni a 
Bizottságnak, kivéve, ha azok valamely, a 
994/9821/EK tanácsi rendelet alapján 
elfogadott rendelet hatálya alá tartoznak, 
és a szóban forgó kifizetések csak azt 
követően teljesíthetők, hogy azt a 
Bizottság a megfelelő eljárás 
lefolytatásának eredményeként véglegesen 
jóváhagyta.

uniós támogatásban részesített és a 
Szerződés 42. cikkének hatálya alá nem 
tartozó vidékfejlesztési műveletekhez. A 
kifizetések megfelelő nyomon követésének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
azokat a Szerződés 107. cikkének 
alkalmazása céljára meghatározott 
kritériumok analógia útján történő 
alkalmazásával kell értékelnie.

Or. es

Módosítás 208
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A Bizottságot végrehajtási (68) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
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hatáskörökkel kell felruházni annak 
érdekében, hogy biztosítható legyen e 
rendelet egységes feltételek mellett történő 
végrehajtása a következők tekintetében: a 
vidékfejlesztési programok benyújtása, a 
programoknak és azok módosításainak a 
jóváhagyása, a programok jóváhagyására 
vonatkozó eljárások és határidők, a 
programmódosítások jóváhagyására 
vonatkozó eljárások és határidők – ideértve 
a hatálybalépésükkel és a benyújtásuk 
gyakoriságával kapcsolatos 
rendelkezéseket is –, a vidékfejlesztési 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
egyedi feltételek, az e rendelet által 
létrehozott hálózatok szerkezete és 
működése, a monitoring- és értékelési 
rendszer elfogadása, valamint az 
információs rendszer működésére 
alkalmazandó szabályok. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően kell
gyakorolni.

hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen e rendelet egységes 
feltételek mellett történő végrehajtása a 
következők tekintetében: a vidékfejlesztési 
programok benyújtása, a programoknak és 
azok módosításainak a jóváhagyása, a 
programok jóváhagyására vonatkozó 
eljárások és határidők, a 
programmódosítások jóváhagyására 
vonatkozó eljárások és határidők – ideértve 
a hatálybalépésükkel és a benyújtásuk 
gyakoriságával kapcsolatos 
rendelkezéseket is –, a vidékfejlesztési 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
egyedi feltételek, az e rendelet által 
létrehozott hálózatok szerkezete és 
működése, a monitoring- és értékelési 
rendszer elfogadása, valamint az 
információs rendszer működésére 
alkalmazandó szabályok.

Or. de

Indokolás

A felsorolt döntések nem kizárólag technikai jellegűek.

Módosítás 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „monitoring- és értékelési rendszer”: a 
programok kiinduló helyzetére, pénzügyi 
végrehajtására, teljesítményére, 

f) „monitoring- és értékelési rendszer”: a 
programok kiinduló helyzetére, pénzügyi 
végrehajtására, teljesítményére és hatására 
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eredményeire és hatásaira vonatkozó 
korlátozott számú közös mutatót 
meghatározó, a Bizottság és a tagállamok 
által kialakított általános megközelítés;

vonatkozó korlátozott számú közös 
mutatókat meghatározó, a Bizottság és a 
tagállamok által kialakított általános 
megközelítés; a rendszernek nem kell 
kizárólag metrikus alapúnak lenni, és az 
ilyen megközelítés helyére – szükség és a 
megfelelő módszerek alakalmazása esetén 
– a programteljesítmény minőségalapú 
megközelítése léphet;

Or. fr

Módosítás 210
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „monitoring- és értékelési rendszer”: a 
programok kiinduló helyzetére, pénzügyi 
végrehajtására, teljesítményére, 
eredményeire és hatásaira vonatkozó 
korlátozott számú közös mutatót 
meghatározó, a Bizottság és a tagállamok 
által kialakított általános megközelítés;

f) „monitoring- és értékelési rendszer”: a 
programok kiinduló helyzetére, pénzügyi 
végrehajtására, teljesítményére és hatására 
vonatkozó korlátozott számú közös 
mutatókat meghatározó, a Bizottság és a 
tagállamok által kialakított általános 
megközelítés; a rendszernek nem kell 
kizárólag metrikus alapúnak lenni, és az 
ilyen megközelítés helyére – szükség és a 
megfelelő módszerek alakalmazása esetén 
– a programteljesítmény minőségalapú 
megközelítése léphet;

Or. fr

Módosítás 211
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „kevésbé fejlett régiók”: azok a régiók, j) „kevésbé fejlett régiók”: azok a régiók, 
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amelyekben az egy főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) nem éri el az EU–27 GDP-
átlagának 75 %-át;

amelyek a 2014–2020 közötti időszakra 
szóló többéves pénzügyi keret 
konvergencia-célkitűzése alá tartoznak, és
amelyekben az egy főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) nem éri el az EU–27 GDP-
átlagának 75%-át;

Or. pt

Módosítás 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „átmeneti régiók”: azok a régiók, 
amelyekben az egy főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) az EU–27 GDP-átlagának 
75%-a és 90%-a között van;

Or. es

Indokolás

Az átmeneti régiókat figyelembe kell venni az Alapból nyújtott hozzájárulásról szóló 65. cikk 
módosításával összhangban.

Módosítás 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „átmeneti régiók”: azok a régiók, 
amelyekben az egy főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) az EU–27 GDP-átlagának 
75%-a és 90%-a között van;

Or. es
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Indokolás

Az átmeneti régiókat figyelembe kell venni az Alapból nyújtott hozzájárulásról szóló 65. cikk 
módosításával összhangban.

Módosítás 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „átmeneti régiók”: azok a régiók, 
amelyekben az egy főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) az EU–27 GDP-átlagának 
75%-a és 90%-a között van;

Or. fr

Módosítás 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás”: olyan gazdálkodási 
rendszer, amely jellegénél fogva a 
biológiai sokféleség, illetve a faj- vagy 
élőhelyvédelem szempontjából várhatóan 
kiemelt jelentőségű tevékenységeket és 
földterületeket foglal magában. Az ilyen 
gazdálkodási rendszert erősen belterjes 
gazdálkodás és a természetes vagy 
féltermészetes növényzet nagy aránya 
jellemzi. A talajtakarók gazdag 
változatossága is jellemezheti.

Or. en
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Módosítás 216
George Lyon, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás”: olyan gazdálkodási 
rendszer, amely jellegénél fogva a 
biológiai sokféleség, illetve a faj- vagy 
élőhelyvédelem szempontjából várhatóan 
kiemelt jelentőségű tevékenységeket és 
földterületeket foglal magában. Az ilyen 
gazdálkodási rendszert erősen belterjes 
gazdálkodás és a természetes vagy 
féltermészetes növényzet nagy aránya 
jellemzi. A talajtakarók gazdag 
változatossága is jellemezheti.

Or. en

Indokolás

A jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás olyan gazdálkodási rendszer, melynek 
értékes voltát el kell ismerni. A vidékfejlesztéssel és a biológiai sokféleséggel foglalkozó 
szakpolitikák közös célkitűzése a  jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek fenntartása. Annak érdekében, hogy a vidékfejlesztés átfogó témájaként 
beilleszthető és támogatható legyen, alapvető fontosságú, hogy a jelentős természeti értéket 
képviselő gazdálkodás fogalommeghatározását belefoglalják a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet fogalommeghatározásaiba.

Módosítás 217
Brian Simpson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás”: olyan gazdálkodási 
rendszer, amely jellegénél fogva a 
biológiai sokféleség, illetve a faj- vagy 
élőhelyvédelem szempontjából várhatóan 
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kiemelt jelentőségű tevékenységeket és 
földterületeket foglal magában. Az ilyen 
gazdálkodási rendszert erősen belterjes 
gazdálkodás és a természetes vagy 
féltermészetes növényzet nagy aránya 
jellemzi. A talajtakarók gazdag 
változatossága is jellemezheti.

Or. en

Indokolás

A jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás olyan gazdálkodási rendszer, melynek 
értékes voltát el kell ismerni. Külön tematikus alprogramot kell létrehozni e rendszerek 
koherens támogatásának és védelmének biztosítására.

Módosítás 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tranzakciós költségek”: valamely 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó, de 
nem közvetlenül annak teljesítésével 
összefüggésben felmerülő költség;

l) „tranzakciós költségek”: valamely 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó, annak 
teljesítésével összefüggésben közvetetten 
felmerülő költség;

Or. ro

Módosítás 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „tranzakciós költségek”: valamely 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó, de 
nem közvetlenül annak teljesítésével 
összefüggésben felmerülő költség;

l) „tranzakciós költségek”: valamely 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó, de 
nem közvetlenül annak teljesítésével 
összefüggésben felmerülő költség; amely 
az átalányköltségek alapján számítható ki;



PE489.640v01-00 164/190 AM\903101HU.doc

HU

Or. fr

Módosítás 220
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „mezőgazdaság”: állatok, növények, 
gombák és egyéb életformák ellenőrzött 
felhasználása – ami ekképp magában 
foglalja az erdészetet és az állattenyésztést 
is – elsősorban élelmiszer, de egyben 
rostok, bioüzemanyagok és egyéb, az élet 
fenntartására használt termékek 
előállítására;

Or. pt

Módosítás 221
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

lb) „termelési rendszer”: a földterületek és 
az erőforrások egy egészként kezelt 
együttese;

Or. pt

Módosítás 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „hasznosított mezőgazdasági terület (a 
továbbiakban: HMT)”: a 2009. november 
30-i 1200/2009/EK bizottsági rendelet 
szerinti hasznosított mezőgazdasági terület;

m) „mezőgazdasági terület”: a 
szántóterületek, az állandó gyepterület 
vagy az állandó kultúrák által elfoglalt 
teljes terület, beleértve az agrár-erdészeti 
ültetvényeket is;

Or. fr

Módosítás 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) „szántóterület”: növénytermesztés 
céljából megművelt vagy 
növénytermesztés céljára rendelkezésre 
álló, de parlagon hagyott földterület, 
beleértve az 1257/1999/EK rendelet 22., 
23. és 24. cikkének, az 1698/2005/EK 
rendelet 39. cikkének és a(z) […] rendelet 
[vidékfejlesztésről szóló rendelet] 29. 
cikkének megfelelően pihentetés alatt álló 
területet, amely lehet üvegház, illetve más 
rögzített vagy mobil fedél alatti földterület 
is;

Or. fr

Módosítás 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mb) „állandó kultúrák”: az állandó 
gyepterülettől eltérő, vetésforgón kívül 
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termesztett kultúrák, amelyek öt évig, 
illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a 
földterületet, és ismétlődően termést 
hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid 
rotációs idejű sarjerdőt is;

Or. fr

Módosítás 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mc) „állandó gyepterület”: gyep vagy 
egyéb egynyári, legeltetés céljára alkalmas 
takarmánynövény (egynyári növények, 
cserjék és/vagy fák) természetes (vetés 
nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) 
történő termesztésére használt, a 
mezőgazdasági üzem vetésforgójában 
legalább öt évig nem szereplő földterület;

Or. fr

Módosítás 226
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mc) „állandó gyepterület”: gyep vagy 
egyéb egynyári takarmánynövény 
természetes (vetés nélküli) vagy művelés 
útján (vetéssel) történő termesztésére 
használt, a mezőgazdasági üzem 
vetésforgójában legalább öt évig nem 
szereplő földterület;

Or. fr



AM\903101HU.doc 167/190 PE489.640v01-00

HU

Módosítás 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

md) „gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény”: a tagállamokban a 
természetes legelőkön hagyományosan 
található növények (egynyári növények, 
cserjék és/vagy fák), illetve a gyepek vagy 
legelők magkeverékeiben rendes esetben 
megtalálható növények (függetlenül attól, 
hogy használják-e azokat állatok 
legeltetésére);;

Or. fr

Módosítás 228
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

md) „gyep vagy egyéb egynyári 
takarmánynövény”: a tagállamokban a 
természetes legelőkön hagyományosan 
található növények, illetve a gyepek vagy 
legelők magkeverékeiben rendes esetben 
megtalálható növények (függetlenül attól, 
hogy használják-e azokat állatok 
legeltetésére);;

Or. fr

Módosítás 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

me) „agár-erdészet”: olyan termelési 
rendszer, ahol fák és termesztett vagy 
legeltetett növények együtt nőnek 
ugyanazon földterületeken vagy azok 
szélén;

Or. fr

Módosítás 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „kedvezőtlen éghajlati jelenség”: 
természeti katasztrófához hasonlítható 
időjárási körülmények, például fagy, 
viharok és jégeső, jég, heves esőzés vagy 
súlyos szárazság;

A magyar változatot nem érinti.

Or. es

Módosítás 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „kedvezőtlen éghajlati jelenség”: 
természeti katasztrófához hasonlítható 
időjárási körülmények, például fagy, 
viharok és jégeső, jég, heves esőzés vagy 
súlyos szárazság;

o) „kedvezőtlen éghajlati jelenség”: 
természeti katasztrófához hasonlítható 
időjárási körülmények, például fagy, 
viharok, viharos forgószelek, jégeső, jég, 
heves esőzés vagy súlyos szárazság;

Or. it
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Módosítás 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) „természeti katasztrófa”: a természetben 
előforduló, biotikus vagy abiotikus jellegű 
esemény, amely súlyos zavarokat idéz elő a 
mezőgazdasági termelési rendszerek és az 
erdőszerkezetek vonatkozásában, és 
komoly gazdasági károkat okozhat a 
mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban;

r) „természeti katasztrófa”: a természetben 
előforduló, biotikus vagy abiotikus jellegű 
esemény, amely súlyos zavarokat idéz elő a 
mezőgazdasági termelési rendszerek és az 
erdőszerkezetek vonatkozásában, és 
komoly gazdasági károkat okozhat a 
mezőgazdasági vagy az erdészeti 
ágazatban;

Or. ro

Módosítás 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú, közvetlen 
értékesítésben, a helyi piacokon és a 
közösségi támogatású mezőgazdaságban 
résztvevő gazdasági szereplő által alkotott 
ellátási lánc;

Or. en

Indokolás

A rövid ellátási láncok kidolgozása holisztikus megközelítésének elősegítése és a vidéki 
közösségek szükségleteire való közvetlen reagálás érdekében a rövid ellátási láncok 
fogalommeghatározásának konkrétan hivatkoznia kellene az olyan értékesítési csatornákra 
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mint a közvetlen értékesítés, a helyi piacok és a közösségi támogatású mezőgazdaság, amelyek 
lehetőséget biztosítanak a mezőgazdasági és egyéb termelők számára a kiváló minőségű 
élelmiszer-termékek értékesítésére.

Módosítás 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú, közvetlen 
értékesítésben, a helyi piacokon és a 
közösségi támogatású mezőgazdaságban 
résztvevő gazdasági szereplő által alkotott 
ellátási lánc;

Or. en

Módosítás 235
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú, közvetlen 
értékesítésben, a helyi piacokon és a 
közösségi támogatású mezőgazdaságban 
résztvevő gazdasági szereplő által alkotott 
ellátási lánc;

Or. en
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Módosítás 236
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú
mezőgazdasági termelő és egyéb gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

Or. en

Módosítás 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

t) „rövid ellátási lánc”: a fogyasztókkal 
közvetlenül kapcsolatban álló vagy az 
együttműködés, a helyi gazdasági 
fejlesztés, valamint a termelők és a 
fogyasztók közötti szoros földrajzi és 
társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, 
korlátozott számú gazdasági szereplő által 
alkotott ellátási lánc;

Or. it

Módosítás 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

t) „rövid ellátási lánc”: a fogyasztókkal
közvetlenül kapcsolatban álló vagy az 
együttműködés, a helyi gazdasági 
fejlesztés, valamint a termelők és a 
fogyasztók közötti szoros földrajzi és 
társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, 
korlátozott számú gazdasági szereplő által 
alkotott ellátási lánc;

Or. it

Módosítás 239
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
a helyi fejlesztési stratégiát alkalmazó 
helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

Or. en

Módosítás 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, t) „rövid ellátási lánc”: az együttműködés, 
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a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők és a fogyasztók közötti szoros 
földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt 
elkötelezett, korlátozott számú gazdasági 
szereplő által alkotott ellátási lánc;

a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a 
termelők, feldolgozók és a fogyasztók 
közötti szoros földrajzi és társadalmi 
kapcsolatok iránt elkötelezett, korlátozott 
számú gazdasági szereplő által alkotott 
ellátási lánc;

Or. fr

Módosítás 241
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és 
első alkalommal kezd gazdálkodni 
valamely mezőgazdasági üzemben az üzem 
vezetőjeként;

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 35 évesnél
fiatalabb, magas szintű szakképzettséggel 
és szakmai alkalmassággal rendelkezik, és 
első alkalommal kezd gazdálkodni 
valamely mezőgazdasági üzemben az üzem 
vezetőjeként;

Or. de

Módosítás 242
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és
első alkalommal kezd gazdálkodni 
valamely mezőgazdasági üzemben az 
üzem vezetőjeként;

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában legfeljebb 40 
éves, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és az 
üzem vezetője;
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Or. en

Módosítás 243
Diane Dodds, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és 
első alkalommal kezd gazdálkodni 
valamely mezőgazdasági üzemben az 
üzem vezetőjeként;

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és az 
üzem vezetője;

Or. en

Módosítás 244
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és
első alkalommal kezd gazdálkodni 
valamely mezőgazdasági üzemben az 
üzem vezetőjeként;

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és az 
üzem vezetője;

Or. en

Módosítás 245
Béla Glattfelder
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és 
első alkalommal kezd gazdálkodni 
valamely mezőgazdasági üzemben az 
üzem vezetőjeként;

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik;

Or. en

Módosítás 246
Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és 
első alkalommal kezd gazdálkodni 
valamely mezőgazdasági üzemben az üzem 
vezetőjeként;

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal és/vagy erős 
vállalkozói készséggel rendelkezik, és 
valamely mezőgazdasági üzemben az üzem 
vezetőjeként kezd gazdálkodni;

Or. it

Módosítás 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, megfelelő szakképzettséggel és 
szakmai alkalmassággal rendelkezik, és 
első alkalommal kezd gazdálkodni 
valamely mezőgazdasági üzemben az üzem 
vezetőjeként;

u) „fiatal mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában 40 évesnél 
fiatalabb, és első alkalommal kezd 
gazdálkodni valamely mezőgazdasági 
üzemben az üzem vezetőjeként és/vagy 
megfelelő szakképzettséggel és szakmai 
alkalmassággal rendelkezik;

Or. it

Módosítás 248
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) „női mezőgazdasági termelő”: olyan 
természetes női személy, aki DP/2012/EU 
rendelet fogalommeghatározása szerinti 
„mezőgazdasági tevékenységet” folytat;

Or. en

Módosítás 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) „új mezőgazdasági termelő”: olyan 
mezőgazdasági termelő, aki megfelelő 
szakképzettséggel és szakmai 
alkalmassággal rendelkezik, és első 
alkalommal kezd gazdálkodni valamely 
mezőgazdasági üzemben az üzem 
vezetőjeként;
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Or. fr

Módosítás 250
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xa) „mezőgazdasági termelő”: aktív 
mezőgazdasági termelő a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló rendelet 4. cikke 
(1) bekezédésének a) pontja és 9. cikke 
értelmében.

Or. fr

Módosítás 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xa) „mezőgazdasági termelő”: aktív 
mezőgazdasági termelő a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási 
rendszerek alapján a mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló […/…]/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezédésének a) 
pontja és 9. cikke értelmében;

Or. en
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Módosítás 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xa) „fizetett mezőgazdasági munkás”: a 
gazdálkodó olyan állandó, állandó 
idényjellegű vagy ideiglenes szerződéssel 
dolgozó alkalmazottja, akinek 
tevékenysége alapvető a gazdálkodás és az 
értéklánc tekintetében, és akinek 
foglalkoztatási feltételeit célkitűzésként 
javítani kell a stabilitás, a biztonság és a 
szakmaiság tekintetében.

Or. es

Módosítás 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xb) „női mezőgazdasági termelő”: olyan 
nő, aki az e rendeletben meghatározott 
„mezőgazdasági tevékenységet” folytat. 

Or. es

Indokolás

Egy rendeletjavaslatnak tartalmaznia kell a női mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 
intézkedéseket.

Módosítás 254
Izaskun Bilbao Barandica

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

xa) „termelői szervezetek”: a 
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló 
281/2011/EU rendeletben említett 
szervezetek. 

Or. es

Módosítás 255
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xb) „termelői szervezetek társulása”: a 
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló 
281/2011/EU rendeletben említett 
társulások.

Or. es

Módosítás 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xa) „termelői szervezetek társulása”: az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendeletjavaslat 107. cikkében 
meghatározott termelői szervezetek 
társulása.

Or. it
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Módosítás 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xb) „mezőgazdasági szolgáltatók”: 
agrármechanikai vállalkozók, akik vidéki 
területeken mezőgazdasági szakmai 
szolgáltatást nyújtanak, illetve 
rendelkeznek ilyen szolgáltatás nyújtására 
feljogosító szakképzettséggel, valamint 
akik – ellenszolgáltatás fejében –
szántóföldi termeléshez, 
állattenyésztéshez, a közigazgatási 
szervekhez tartozó erdőterületek és 
zöldterületek kezeléséhez kapcsolódó 
munkát végeznek, ahol nagyméretű és 
technológiailag fejlett berendezések és 
gépek alkalmazására van szükség.

Or. it

Módosítás 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – x c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xc) „mezőgazdasági szolgáltatások”: 
mezőgazdasági szolgáltatók által köz- és 
magánbeszerzők számára nyújtott 
teljesítés a szántóföldi termeléshez, 
állattenyésztéshez, valamint az 
erdőterületek és zöldterületek kezeléséhez 
kapcsolódó munkaterületeken.
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Or. it

Módosítás 259
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xa) „innováció”: mezőgazdasági 
termelők, mezőgazdasági termelői 
csoportok, vidéki közösségek, nem 
kormányzati szervezetek, vidéki 
vállalkozások vagy köz- és magánszféra 
közötti partnerségek által, kutatók és 
tudományos szakemberek bevonásával 
vagy anélkül végrehajtott 
kezdeményezések és tevékenységek, 
amelyek elősegítk a helyes gyakorlatok és 
szakértelem cseréjét, valamint az olyan 
kutatás és technológiák végrehajtását, 
amelyek új termékeket, eljárásokat és a 
szereplők új szervezeti formáit vezetik be a 
gazdasági gyakorlatba és így 
hozzájárulnak a jobb életkörülményekhez, 
a fenntartható gyakorlatokhoz és 
jövedelemszinthez.

Or. en

Módosítás 260
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xb) „közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés”: decentralizált, alulról felfelé 
építkező, helyi és szubregionális szintű 
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irányítás és partnerség, amely 
multiszektoriális, területi alapú, helyi 
fejlesztési stratégiák kidolgozására és 
végrehajtására ösztönzi a vidék szereplőit, 
támogatva a közösségi felelősségvállalást 
és a közösségi kapacitásépítést, valamint 
az innovációt;

Or. en

Módosítás 261
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – x c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xc) „mezőgazdasági kisüzemek”: kisüzemi 
gazdálkodó egységek – ideértve a 
részmunkaidős és félig önellátó 
mezőgazdasági termelőket –, amelyek 
kevesebb mint 5 hektárnyi földterülettel 
vagy a tagállam vagy régió átlagos 
mezőgazdasági üzemenkénti 
árbevételének 25%-ánál kevesebb 
árbevétellel rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 262
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – x d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xd) „vegyszermentes mezőgazdaság”: a 
növényvédelem alternatív módszerei, 
amelyek például a 2009/128/EK irányelv 
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III. mellékletének 1. pontjában említett 
agronómiai technikákon, illetve a 
kártevők elleni fizikai, mechanikai vagy 
biológiai védekezési módszereken 
alapulnak;

Or. en

Módosítás 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xa) „nem vegyi módszerek”: a 
növényvédőszerek és növényvédelem, 
valamint a kártevők elleni védekezés 
alternatív módszerei, amelyek például a 
2009/128/EK irányelv III. mellékletének 
1. pontjában említett agronómiai 
technikákon, illetve a kártevők elleni 
fizikai, mechanikai vagy biológiai 
védekezési módszereken alapulnak;

Or. en

Módosítás 264
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – x e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xe) „fejlett fenntartható gazdálkodási 
rendszerek”: olyan integrált gazdálkodási 
gyakorlatok, amelyek túlmutatnak a 
jelenlegi kölcsönös megfeleltetési 
szabályokon (az xxx rendeletek) és 
folytonosan fejlődnek, hogy javítsák a 
tápanyagok körforgásának irányítását, az 
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energiahatékonyságot és a hulladék 
mennyiségének csökkentését, miközben 
fenntartják és növelik a mezőgazdasági 
üzemben található növénykultúrák, 
állatok és vadon élő állatok sokféleségét;

Or. en

Módosítás 265
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – x f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xf) „nem fenntartható gazdálkodási 
rendszerek”: mezőgazdasági termelési és 
állattenyésztési gyakorlatok, amelyek 
rendszeresen megsértik a kölcsönös 
megfeleltetés hatályos (a horizontális 
rendelet II. mellékletében meghatározott) 
szabályait, az alkalmazott gazdálkodási 
renszerek alapvető jellegéből kifolyólag;

Or. en

Indokolás

A kölcsönös megfeleltetés vonatkozó szabályai magukban foglalják a következőket: 
tápanyagkörforgás kezelésének alacsony szintje és a felszín alatti vizek szennyezettsége (a jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó 1–3. előírás és a fenntartható 
erőforrásgazdálkodás 1a. pontja), a rendelkezésre álló hektárokhoz viszonyított túlzsúfolt 
tartás (a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó 3a. előírás ), a külső 
energiaforrásoktól és tápanyagbeviteltől való fokozott függés (a fenntartható 
erőforrásgazdálkodás 2. és 3., valamint 3a. pontja) és az élelmiszerbiztonság (a fenntartható 
erpforrrásgazdálkodás 4–6. pontja).

Módosítás 266
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – x g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xg) „jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodás”: olyan gazdálkodási 
rendszer, amely jellegénél fogva a 
biológiai sokféleség, illetve a faj- vagy 
élőhelyvédelem szempontjából várhatóan 
kiemelt jelentőségű tevékenységeket és 
földterületeket foglal magában. Az ilyen 
gazdálkodási rendszert erősen belterjes 
gazdálkodás és a természetes vagy 
féltermészetes növényzet nagy aránya 
jellemzi. A talajtakarók gazdag 
változatossága is jellemezheti.

Or. en

Módosítás 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet alkalmazásában is a 
[közvetlen kifizetésekről szóló] […/…]/EU 
rendelet 4. cikkében megállapított 
fogalommeghatározások az irányadók.

Or. fr

Módosítás 268
Alyn Smith
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2) A fiatal mezőgazdasági termelőre 
vonatkozóan az (1) bekezdés u) pontjában 
megadott fogalommeghatározás 
tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételekre vonatkozóan, 
amelyek teljesülése esetén valamely jogi 
személy fiatal mezőgazdasági termelőnek 
minősíthető, ideértve a szakmai készségek 
elsajátításához biztosított türelmi időszak 
meghatározását is.

(2) A fiatal mezőgazdasági termelőre 
vonatkozóan az (1) bekezdés u) pontjában, 
illetve a mezőgazdasági kisüzemekre 
vonatkozóan az xc) pontjában megadott 
fogalommeghatározás tekintetében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
90. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 
feltételekre vonatkozóan, amelyek 
teljesülése esetén valamely jogi személy 
fiatal mezőgazdasági termelőnek, vagy 
mezőgazdasági kistermelőnek minősíthető, 
ideértve a szakmai készségek 
elsajátításához biztosított türelmi időszak
meghatározását is, valamint figyelembe 
véve az egyes tagállamok sajátos 
jellemzőit.

Or. en

Módosítás 269
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá
és az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 
váljon.

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá és az
éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá, 
valamint innovatívabbá és gazdaságilag 
fenntarthatóvá váljon
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Módosítás 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 
váljon.

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági és erdészeti ágazat 
területi és környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá és az 
éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá, 
versenyképesebbé, termelékennyé,
valamint innovatívabbá váljon

Or. de

Indokolás

Az EMVA célkitűzéseinek összhangban kell állniuk az Európa 2020 stratégia növekedési 
célkitűzéseivel, és ennek következtében a mezőgazdasági üzemek versenyképességével kell 
foglalkozni. A mezőgazdaság és az erdészet közvetlenül kapcsolódik, ezért ezeket átfogó 
üzletágként kell tekintetni.

Módosítás 271
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
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azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 
váljon.

azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
Unió vidéki területein a társadalmi-
gazdasági fejlődés területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá és az 
éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá,
valamint innovatívabbá váljon.

Or. de

Módosítás 272
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 
váljon.

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá és 
gazdaságilag fenntarthatóvá váljon

Or. en

Módosítás 273
Maria do Céu Patrão Neves



AM\903101HU.doc 189/190 PE489.640v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 
váljon.

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat – ideértve az 
erdőket –, amelynek az Unión belüli 
szükséges mennyiségű jó élelmiszernek az 
Unió lakossága számára, minden időben 
torténő előállításában kell alapvető 
szerepet játszani, területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 
váljon.

Or. pt

Módosítás 274
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 

Az EMVA-nak az európai vidékfejlesztési 
stratégia keretében hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve, azokkal 
összehangoltan és azok mellett Unió-
szerte előmozdítja a fenntartható 
vidékfejlesztést. Hozzá kell járulnia 
továbbá ahhoz, hogy az uniós 
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az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 
váljon.

mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 
váljon.

Or. fr


