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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0627),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 42. és 43. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0340/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a luxemburgi képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek 
szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 2012. március 8-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére2,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. május 4-jei véleményére3,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Fejlesztési 
Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg mindössze 
jelzésként szolgál a jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 
2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletre 
irányuló javaslatról megállapodás nem születik;

3. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
3 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
és 43. cikkére,

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

Or. en

Indokolás

Pontosítás. A reformcsomag valamennyi jogalkotási aktusának megegyező jogalappal kell 
rendelkeznie.

Módosítás 2

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 

(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 
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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.

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 támogatást nyújtani azoknak a
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat egy másik mezőgazdasági 
termelőre ruházzák át. Az intézkedés 
vonzóbbá tétele érdekében az ilyen 
támogatást egyszeri kifizetés formájában 
kell nyújtani.

Or. en

Indokolás

Lásd a 20. cikk (1), (2) és (7) bekezdésének vonatkozó módosításait.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az (28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
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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 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 

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, ideértve 
a közvetlen kifizetések „kizöldítésére” 
vonatkozó követelményeket. 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 
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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. 

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, 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 
irányelv1, a vadon élő madarak 
védelméről szóló, 2009. november 30-i 
2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv2, vagy a vízpolitika terén 
a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-
i 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv3  alkalmazandó.

_____________
1 HL L 206., 1992.7.22, 7. o.
2 HL L 20., 2010.1.26, 7. o.
3 HL L 327., 2000.12.22, 1. o.

Or. en

Indokolás

Lásd a 29. cikk és a 64. cikk (5a)  bekezdésének vonatkozó módosításait.
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Módosítás 4

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 vagy egyéb gazdálkodóknak, 
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.

Or. en

Indokolás

Lásd a 30. cikk megfelelő módosítását.
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Módosítás 5

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 rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia. Az 
ilyen kritériumok indikatív jegyzékét e 
rendelet mellékletében kell feltüntetni. A 
Bizottságnak 2015. december 31-ig 
jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie 
arra vonatkozóan, hogy a kötelező 
biofizikai kritériumokat és a hozzájuk 
tartozó határértékeket a jövőbeli 
területmeghatározás során alkalmazni 
kelljen, továbbá megfelelő szabályokat 
alkot a finomhangolás és az átmeneti 
rendelkezések tekintetében.

Or. en

Indokolás

Amint rendelkezésre áll az ilyen kritériumok és a megfelelő határértékek hatásvizsgálatához 
szükséges valamennyi adat, de legkésőbb 2015 végéig, a Bizottság külön jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő a jelentős természeti hátránnyal rendelkező területek meghatározásához 
szükséges kötelező biofizikai kritériumokkal kapcsolatosan. A tagállamok mindeközben –
megítélésük szerint – fenntarthatják vagy kiigazíthatják jelenlegi területmeghatározásaikat, a 
WTO Marrakesh-ben aláírt mezőgazdasági megállapodásának rendelkezéseit tiszteletben 
tartva.



PE474.053v01-00 12/54 PR\881155HU.doc

HU

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
53a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A programozás elősegítése 
érdekében a tagállamonkénti éves 
lebontást e rendelet mellékletében kell 
feltüntetni. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a melléklet kiigazítása 
tekintetében, amely a tagállamok által az 
EMGA és az EMVA közötti pénzeszköz-
átcsoportosításra vonatkozóan hozott 
határozatok miatt válik szükségessé.

Or. en

Indokolás

A pénzeszközök tagállamok közötti megoszlását nem végrehajtási aktussal kell meghatározni, 
hanem annak a jogi aktus részét kell képeznie (lásd a 64. cikk módosításait).

Módosítás 7

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, 
teljesítményére, eredményeire és hatásaira, 
valamint pénzügyi végrehajtására
vonatkozó korlátozott számú közös mutatót 
meghatározó, a Bizottság és a tagállamok 
által kialakított általános megközelítés;

Or. en

Indokolás

Pontosítás. 
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

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 a területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabb, éghajlatbarátabb és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbb, valamint innovatívabb uniós 
mezőgazdasági ágazat és létfontosságú 
vidéki területek kialakításához.

Or. en

Indokolás

Mivel az EMVA 4. és 5. cikkben meghatározott célkitűzései ugyancsak a mezőgazdasági 
ágazaton kívüli vidéki területekre irányuló intézkedéseket érintenek, az EMVA küldetését 
integratívabb módon kell megfogalmazni. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a mezőgazdaság versenyképessége; (1) a mezőgazdaság és az erdészet 
versenyképessége;

Or. en

Indokolás

A versenyképesség célkitűzése ne korlátozódjon kizárólag a mezőgazdasági ágazatra.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) a versenyképesség fokozása a 
mezőgazdasági termelés valamennyi típusa 
esetében és a mezőgazdasági üzemek 
életképességének javítása, különös 
tekintettel a következő területekre:

(2) a versenyképesség fokozása a 
mezőgazdasági és erdészeti termelés 
valamennyi típusa esetében és a 
mezőgazdasági üzemek életképességének 
javítása, különös tekintettel a következő 
területekre:

a) a szerkezetátalakítás megkönnyítése a 
jelentős strukturális problémákkal küzdő 
mezőgazdasági üzemekben, nevezetesen a 
csekély piaci jelenléttel rendelkező 
üzemekben, bizonyos ágazatokban 
működő piacorientált üzemekben és azon 
üzemekben, amelyek esetében a 
mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikálására van szükség;

a) az innovatív gazdálkodási 
technológiákra irányuló beruházások 
ösztönzése és a technológiák 
terjesztésének és használatba vételének 
elősegítése;

b) a generációs megújulás előmozdítása a 
mezőgazdasági ágazatban.

b) az új, magasan képzett belépők 
gazdálkodási ágazathoz való 
hozzáférésének előmozdítása többek között 
generációs megújulás révén;

c) valamennyi mezőgazdasági üzem 
gazdasági teljesítményének javítása, a 
piaci jelenlét növelése, orientáció és 
diverzifikálás; 
d) a szerkezetátalakítás megkönnyítése a 
jelentős strukturális problémákkal küzdő 
mezőgazdasági üzemekben.

Or. en

Indokolás

A versenyképesség koncepciójának hatályát ki kell terjeszteni, hogy az összhangban legyen az 
uniós mezőgazdasági üzemek életképességére irányuló számos kihívással.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a mezőgazdaságtól és az erdészettől 
függő ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása, 
különös tekintettel a következő területekre:

4. a mezőgazdaság és az erdészet hatásai 
által érintett ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása, 
különös tekintettel a következő területekre:

Or. en

Indokolás

Nyelvi pontosítás.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az állatjólét javítása;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a mezőgazdaságból származó 
dinitrogén-oxid- és metánkibocsátás
csökkentése;

d) a mezőgazdaságból származó 
üvegházhatást okozó gázok és az 
ammónia kibocsátásának csökkentése, 
valamint a levegőminőség javítása;

Or. en

Indokolás

A kibocsátáscsökkentés vonatkozásában az üvegházhatást okozó gázok szélesebb körű 
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meghatározását kell alkalmazni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szénmegkötés előmozdítása a 
mezőgazdaságban és az erdészetben; 

e) a széntárolás és -megkötés előmozdítása 
a mezőgazdaságban és az erdészetben;

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) mutatókat tartalmazó terv, amely a 
programban szereplő valamennyi uniós 
vidékfejlesztési prioritás vonatkozásában 
feltünteti a mutatókat és a kiválasztott 
intézkedéseket, megjelölve a várt 
eredményeket és a köz-, illetve 
magánkiadások szerinti bontásban 
megadott tervezett kiadásokat; 

j) mutatókat tartalmazó terv, amely a 
programban szereplő valamennyi uniós 
vidékfejlesztési prioritás vonatkozásában 
feltünteti a mutatókat és a kiválasztott 
intézkedéseket, megjelölve a várt
folyamat- és szakpolitikai központú
eredményeket és a köz-, illetve 
magánkiadások szerinti bontásban 
megadott tervezett kiadásokat; 

Or. en

Indokolás

A vidékfejlesztési szakpolitikai célkitűzések és – beavatkozás esetén – a konkrét célkitűzéseket 
alátámasztó programozási dokumentumokban lévő bizonyítékok közötti egyértelmű kapcsolat 
biztosítása érdekében a programteljesítményre vonatkozó intézkedésekben a szakpolitikai 
célkitűzésekre kell összpontosítani.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) külön részletes, tájékoztató jellegű terv, 
amely feltünteti a várt eredményeket és a 
köz-, illetve magánkiadások szerinti 
bontásban megadott tervezett kiadásokat.

c) külön részletes, tájékoztató jellegű terv, 
amely feltünteti a várt folyamat- és 
szakpolitikai központú eredményeket és a 
köz-, illetve magánkiadások szerinti 
bontásban megadott tervezett kiadásokat. 

Or. en

Indokolás

A vidékfejlesztési szakpolitikai célkitűzések és – beavatkozás esetén – a konkrét célkitűzéseket 
alátámasztó programozási dokumentumokban lévő bizonyítékok közötti egyértelmű kapcsolat 
biztosítása érdekében a programteljesítményre vonatkozó intézkedésekben a szakpolitikai 
célkitűzésekre kell összpontosítani.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
jóváhagyást megítéltnek kell tekinteni, ha 
a Bizottság a kérelem kézhezvételétől 
számított kéthónapos időszakon belül nem 
hoz határozatot a kérelemről. 

Or. en

Indokolás

A program módosításaira ne vonatkozzanak hosszas határozathozatali eljárások.
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Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A támogatás fedezheti az (1) bekezdés 
a) és b) pontjában említett 
minőségrendszerek szerinti termékekre 
vonatkozó tájékoztatási és promóciós 
tevékenységekből fakadó költségeket is. 

Or. en

Indokolás

A tájékoztatási és promóciós tevékenységek a minőségrendszerek fontos alkotóelemei, 
amelyek támogatását lehetővé kell tenni, hogy a rendszereket vonzóbbá tegyük a helyi piacra 
belépni készülő mezőgazdasági termelők számára.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) javítják a mezőgazdasági üzem 
összteljesítményét;

a) javítják a mezőgazdasági üzem 
összteljesítményét, az erőforrás-
hatékonyság és az üveghatást okozó gázok 
egyensúlya tekintetében egyaránt;

Or. en

Indokolás

Az 5. prioritással összhangban helyénvaló meghatározni a mezőgazdasági üzemek 
„környezetbarát növekedés” terén elért „összteljesítményének” fogalmát.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez és 
korszerűsítéséhez kapcsolódó 
infrastruktúrára irányulnak, beleértve a 
mezőgazdasági és az erdőterületekhez való 
hozzáférést, a birtokrendezést és a 
termőföld minőségének javítását, az 
energiaellátást és a vízgazdálkodást is; 
vagy

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez és 
korszerűsítéséhez kapcsolódó 
infrastruktúrára irányulnak, beleértve a 
mezőgazdasági és az erdőterületekhez való 
hozzáférést, a birtokrendezést és a 
termőföld minőségének javítását, az 
energiaellátást, valamint a vízgazdálkodást
és -ellátást is; vagy

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az agrár-környezetvédelmi, illetve az 
erdészeti környezetvédelmi 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, a 
biológiai sokféleséggel összefüggésben a 
fajok és élőhelyek védettségi állapotához, 
illetve valamely Natura 2000 terület vagy 
egyéb, a programban meghatározásra 
kerülő, jelentős természeti értéket 
képviselő terület közjóléti értékének 
növeléséhez kapcsolódó nem termelő 
beruházások.

d) az agrár-környezetvédelmi, illetve az 
erdészeti környezetvédelmi 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez, a 
biológiai sokféleséggel összefüggésben a 
fajok és élőhelyek védettségi állapotához, a 
vadászható erőforrások fenntartható 
gazdálkodásához, illetve valamely Natura 
2000 terület vagy egyéb, a programban 
meghatározásra kerülő, jelentős természeti 
értéket képviselő terület közjóléti 
értékének növeléséhez kapcsolódó nem 
termelő beruházások.

Or. en

Indokolás

A vadászható erőforrások fenntartható gazdálkodás keretében való óvása jelentősen 
hozzájárulhat az EU biológiai sokféleséggel foglalkozó szakpolitikájához. Ezenkívül néhány 
régióban a vadászható erőforrások a leglényegesebbek, sőt akár a kizárólag rendelkezésre 
álló olyan erőforrások is, amelyek  kereskedelmi értékkel bírnak.
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Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Támogatás adható az olyan 
beruházásokra, amelyeket a 
mezőgazdasági termelők az Unió által a 
környezetvédelem, a közegészségügy, az 
állat- és növényegészségügy, az állatjólét 
és a munkahelyi biztonság terén bevezetett 
új normáknak való megfelelés érdekében 
végeztek el. Ezeknek az előírásoknak az 
uniós jogot végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban újonnan bevezetett 
előírásoknak kell lenniük, és olyan új 
kötelezettségeket vagy korlátozásokat kell 
előírniuk a gazdálkodási gyakorlatban, 
amelyek jelentős hatással bírnak a 
gazdaság jellemző működési költségeire, 
és jelentős számú mezőgazdasági termelőt 
érintenek.

Or. en

Indokolás

A jelen rendelet az új közösségi előírásokkal összhangban álló támogatásról rendelkezik (lásd 
az 1698/2005/EK rendelet 31. cikkét). Szükség van ehhez hasonló rendelkezésre, azonban 
annak a mezőgazdasági termelő által végrehajtott konkrét beruházások támogatására kell 
korlátozódnia.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) éves kifizetések azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben (a továbbiakban: a 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 

c) egyszeri kifizetések azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben (a továbbiakban: a 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
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rendszer) részt vevő mezőgazdasági 
termelőknek, akik mezőgazdasági 
üzemüket véglegesen átruházzák egy 
másik mezőgazdasági termelőre.

rendszer) részt vevő mezőgazdasági 
termelőknek, akik mezőgazdasági 
üzemüket véglegesen átruházzák egy 
másik mezőgazdasági termelőre.

Or. en

Indokolás

Lásd a 20. cikk (7) bekezdésének módosítását.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nyugdíjbavonulási kifizetések azon 
mezőgazdasági termelők részére, akik 
mezőgazdasági üzemüket véglegesen 
átadják egy másik mezőgazdasági 
termelőnek.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi korkedvezményes nyugdíjazási rendszert fenn kellene tartani, és nem kellene csak 
a mezőgazdasági kistermelőkre korlátozni. Ugyanakkor magasabb nyugdíjkorhatárhoz 
kellene igazítani, és átalányösszegű kifizetéssé kellene alakítani, melynek maximális összege 
35 000 euró (amely megfelel a jelenlegi maximális összeg felének, valamint a fiatal 
mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdésére rendelkezésre bocsátott maximális 
összeg felének).

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja 
szerinti támogatás azon mezőgazdasági 
termelőknek, illetve a mezőgazdasági 
háztartás azon tagjainak ítélhető oda, akik 
tevékenységi körüket nem mezőgazdasági 

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja 
szerinti támogatás azon mezőgazdasági 
termelőknek, illetve a mezőgazdasági 
háztartás azon tagjainak ítélhető oda, akik 
tevékenységi körüket nem mezőgazdasági 
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tevékenységekkel bővítik; a szóban forgó 
támogatásban részesülhetnek ezenkívül a 
vidéki térségekben működő nem 
mezőgazdasági mikro-, kis- és 
középvállalkozások is.

tevékenységekkel bővítik; a szóban forgó 
támogatásban részesülhetnek ezenkívül a 
vidéki térségekben működő nem 
mezőgazdasági – például idegenforgalmi –
mikro-, kis- és középvállalkozások is.

Or. en

Indokolás

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek ítélhető oda, akik támogatás 
iránti kérelmük benyújtásának 
időpontjában már legalább egy éve részt 
vesznek a mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben, és vállalják, hogy 
mezőgazdasági üzemük egészét és a 
kapcsolódó kifizetési jogosultságokat 
véglegesen átruházzák egy másik 
mezőgazdasági termelőre. A támogatás az 
átruházás időpontjától 2020. december 31-
ig fizetendő.

Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás azoknak a mezőgazdasági
termelőknek ítélhető oda, akik támogatás 
iránti kérelmük benyújtásának 
időpontjában már legalább egy éve részt 
vesznek a mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben, és vállalják, hogy 
mezőgazdasági üzemük egészét és a 
kapcsolódó kifizetési jogosultságokat 
véglegesen átruházzák egy másik 
mezőgazdasági termelőre. A támogatás 
kiszámításánál az átruházás időpontjától 
2020. december 31-ig terjedő időszakot 
kell figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemüket átadó mezőgazdasági kistermelők számára a támogatást egyszeri 
kifizetés formájában kell nyújtani.  
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés ca) pontja szerinti 
támogatás azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek ítélhető oda, akik már 
legalább egy éve folytatnak gazdálkodást, 
legalább 65 évesek, és vállalják, hogy 
mezőgazdasági üzemük egészét és a 
kapcsolódó kifizetési jogosultságokat 
véglegesen átruházzák egy másik 
mezőgazdasági termelőre, továbbá 
véglegesen felhagynak mindenféle 
kereskedelmi célú gazdálkodási 
tevékenységgel.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi korkedvezményes nyugdíjazási rendszert fenn kellene tartani, és nem kellene csak 
a mezőgazdasági kistermelőkre korlátozni. Ugyanakkor magasabb nyugdíjkorhatárhoz 
kellene igazítani, és átalányösszegű kifizetéssé kellene alakítani, melynek maximális összege 
35 000 euró (amely megfelel a jelenlegi maximális összeg felének, valamint a fiatal 
mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdésére rendelkezésre bocsátott maximális 
összeg felének).

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja 
szerinti támogatás irányulhat a fiatal 
mezőgazdasági termelők földbérletére is, a 
földbérleti szerződésekre vonatkozó 
bankgarancia és kamatláb-támogatás 
formájában.

Or. en
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Indokolás

A fiatal mezőgazdasági termelők vállalkozási tevékenységének megkezdését támogató 
átalányösszegű kifizetésre vonatkozó javaslaton túlmenően a tagállamokat ösztönözni kellene, 
hogy segítsék elő e fiatal mezőgazdasági termelők földhöz jutását, ami az új mezőgazdasági 
üzem indításának egyik legfőbb akadálya a legtöbb európai régióban. A vidékfejlesztési 
alapok révén nyújtott bankgaranciák hosszú távú bérleti szerződésekhez (és 
előlegkifizetésekhez) való hozzáférést biztosíthatnak a fiatal mezőgazdasági termelők 
számára, miközben a közkiadások tekintetében költséghatékonyak maradnak. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás a kedvezményezett számára a 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszer keretében teljesített éves kifizetés 
120 %-ának felel meg.

(7) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás a kedvezményezett számára a 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszer keretében teljesített éves kifizetés 
120%-ának felel meg, amelynek 
kiszámításánál az átruházás időpontjától 
a 2020. december 31-ig terjedő időszakot 
kell figyelembe venni. Az ennek megfelelő 
összeget egyszeri kifizetés formájában kell 
nyújtani.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemüket átruházó mezőgazdasági kistermelők számára a támogatást 
egyszeri kifizetés formájában kell nyújtani.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az (1) bekezdés ca) pontja szerinti 
támogatást egyszeri kifizetés formájában 
kell nyújtani, amelynek összege nem 
haladhatja meg az I. mellékletben 



PR\881155HU.doc 25/54 PE474.053v01-00

HU

megállapított maximális összegeket.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi korkedvezményes nyugdíjazási rendszert fenn kellene tartani, és nem kellene csak 
a mezőgazdasági kistermelőkre korlátozni. Ugyanakkor magasabb nyugdíjkorhatárhoz 
kellene igazítani, és átalányösszegű kifizetéssé kellene alakítani, melynek maximális összege 
35 000 euró (amely megfelel a jelenlegi maximális összeg felének, valamint a fiatal 
mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdésére rendelkezésre bocsátott maximális 
összeg felének).

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) beruházások a kisméretű infrastruktúra 
valamennyi típusának létrehozása, 
fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve a 
megújuló energiával kapcsolatos 
beruházásokat is;

b) beruházások a kisméretű infrastruktúra 
valamennyi típusának létrehozása, 
fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve
az agroturizmussal és a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházásokat is;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állami szervek által a rekreációs 
infrastruktúra, a turisták tájékoztatása és a 
turisztikai helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított beruházások;

e) a rekreációs infrastruktúra, a turisták 
tájékoztatása, a kisméretű turisztikai 
infrastruktúra, a vidéki turisztikai 
szolgáltatások marketingje és a turisztikai 
helyszínek táblával való jelzése 
tekintetében megvalósított, nyilvános 
használatra szánt beruházások;

Or. en
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az erdők tulajdonjogára vonatkozóan a 
36–40. cikkben előírt korlátozások nem 
alkalmazandók a trópusi és a szubtrópusi 
erdőkre, továbbá az Azori-szigetek, 
Madeira, a Kanári-szigetek, a 
2019/93/EGK tanácsi rendelet szerinti 
kisebb égei-tengeri szigetek területén, 
valamint a Franciaország tengerentúli 
megyéiben található erdős területekre.

(2) Az erdők tulajdonjogára vonatkozóan a 
23–27. cikkben előírt korlátozások nem 
alkalmazandók a trópusi és a szubtrópusi 
erdőkre, továbbá az Azori-szigetek, 
Madeira, a Kanári-szigetek, a 
2019/93/EGK tanácsi rendelet szerinti 
kisebb égei-tengeri szigetek területén, 
valamint a Franciaország tengerentúli 
megyéiben található erdős területekre.

Or. en

Indokolás

Technikai jellegű javítás.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára nyújtható, és az erdősítéssel 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás – beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tíz éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, egyéb 
gazdálkodók, valamint települési 
önkormányzatok és társulásaik számára
nyújtható, és az erdősítéssel kapcsolatos 
költségekre, valamint az elmaradó 
mezőgazdasági jövedelem és a fenntartás –
beleértve a törzskiválasztó és a 
növedékfokozó gyérítést is – költségeit 
fedező, legfeljebb tizenöt éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

Or. en
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Indokolás

Néhány tagállamban a legeltetéshez és a fagyűjtéshez kapcsolódó tradíciók miatt a közös 
földterületen azok az egyének gazdálkodnak, akik közösen hasznosítják a földterületet, amely 
nem köz- és nem magántulajdon.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, valamint 
települési önkormányzatok és társulásaik 
számára ítélhető oda, és a rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos költségekre, 
valamint a fenntartás költségeit fedező, 
legfeljebb három éven át nyújtható 
hektáronkénti éves támogatásra fordítható.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti támogatás földdel rendelkező 
magántulajdonosok és földbérlők, egyéb 
gazdálkodók, valamint települési 
önkormányzatok és társulásaik számára 
ítélhető oda, és a rendszerek létrehozásával 
kapcsolatos költségekre, valamint a 
fenntartás költségeit fedező, legfeljebb öt
éven át nyújtható hektáronkénti éves 
támogatásra fordítható.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
fenntartható mezőgazdasági hasznosítását.
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Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás magán, részben állami 
és állami erdőtulajdonosoknak, egyéb 
gazdálkodóknak, települési 
önkormányzatoknak, állami erdőknek és 
társulásaiknak ítélhető oda a 
következőkhöz kapcsolódó költségek 
fedezésére:

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen 
erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 
függetlenek az állami költségvetéstől.

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti támogatás természetes 
személyeknek, magán-
erdőtulajdonosoknak, magánjogi és 
részben állami szerveknek, egyéb 
gazdálkodóknak, települési 
önkormányzatoknak és társulásaiknak 
ítélhető oda. Az állami erdők esetében 
támogatásban részesülhetnek azok az ilyen 
erdőkkel gazdálkodó szervek is, amelyek 
függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. en
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, települési 
önkormányzatok és társulásaik, valamint 
kkv-k számára, az erdészeti potenciált 
növelő vagy az erdei termékek értékét 
gyarapító feldolgozással és értékesítéssel 
kapcsolatos beruházások céljára ítélhető 
oda. Az Azori-szigeteken, Madeirán, a 
Kanári-szigeteken, a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben olyan vállalkozások is 
részesülhetnek támogatásban, amelyek 
nem minősülnek kkv-nak. 

(1) A 22. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerinti támogatás magán-
erdőtulajdonosok, egyéb gazdálkodók,
települési önkormányzatok és társulásaik, 
valamint kkv-k számára, az erdészeti 
potenciált növelő vagy az erdei termékek 
értékét gyarapító feldolgozással és 
értékesítéssel kapcsolatos beruházások 
céljára ítélhető oda. Az Azori-szigeteken, 
Madeirán, a Kanári-szigeteken, a 
2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-
tengeri szigeteken és Franciaország 
tengerentúli megyéiben olyan 
vállalkozások is részesülhetnek 
támogatásban, amelyek nem minősülnek 
kkv-nak. 

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. Nem ítélhető oda 
támogatás olyan termelői csoportoknak, 
amelyek nem felelnek meg a kkv-k 
meghatározása által felállított 
kritériumoknak.

Or. en
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Indokolás

Nyelvi pontosítás

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott valamennyi vonatkozó 
kötelezettségen, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. en

Indokolás

Pontosítás. Valamennyi agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos intézkedésnek 
túl kell mutatnia a kizöldítési követelményeken.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
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többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai vagy az egyéb 
gazdálkodók csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

Nem ítélhető oda az EMVA-ból nyújtandó 
támogatás a DP/2012/EU rendelet III. 
címének 2. fejezete alá tartozó 
kötelezettségvállalások részére.  

Or. en

Indokolás

Ki kell zárni a zöldítési és az agrár-környezetvédelmi intézkedések keretében nyújtott kettős 
kifizetéseket. A kollektív kötelezettségvállalások számára, valamint az egyéb gazdálkodók 
közötti együttműködés, illetve a mezőgazdasági termelők és az egyéb gazdálkodók közötti 
együttműködés számára külön ösztönzőt kellene kialakítani. A megfogalmazásnak a 29. cikk 
(1) bekezdésének szövegéhez kell igazodnia.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók a 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. A mezőgazdasági termelők 
csoportjai által vállalt kötelezettségek 

(4) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók a 
kötelezettségvállalásokra nyújtott 
támogatás legfeljebb 20%-áig terjedő érték 
erejéig. A mezőgazdasági termelők 
csoportjai vagy az egyéb gazdálkodók 
csoportjai által vállalt kötelezettségek 
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esetében a maximális szint 30 %. esetében a maximális szint 30 %.

Or. en

Indokolás

A kollektív kötelezettségvállalások számára, valamint az egyéb gazdálkodók közötti 
együttműködés, illetve a mezőgazdasági termelők és az egyéb gazdálkodók közötti 
együttműködés számára külön ösztönzőt kellene kialakítani. A megfogalmazásnak a 29. cikk 
(1) bekezdésének szövegéhez kell igazodnia. 

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében 2014 és 2017 között támogatást 
nyújthatnak az olyan területeken 
gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek is, 
amelyek az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében a 
2007–2013-as programozási időszakban 
támogathatók voltak, de a 46. cikk (3)
bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege 2014 és 2017 között fokozatosan a 
2013-ban kapott összeg 80%-áról annak 
20%-ára csökken.

(5) A tagállamok ezen intézkedés 
keretében négy éves időtartamra
támogatást nyújthatnak az olyan 
területeken gazdálkodó mezőgazdasági 
termelőknek is, amelyek az 1698/2005/EK 
rendelet 36. cikke a) pontjának ii. alpontja 
értelmében a 2007–2013-as programozási 
időszakban támogathatók voltak, de a 33. 
cikk (3) bekezdésében említett új 
területmeghatározás alapján már nem 
minősülnek támogathatónak. E kifizetések 
összege az első és a negyedik év között 
fokozatosan a 2013-ban kapott összeg 
80%-áról annak 20%-ára csökken.

Or. en

Indokolás

A kifizetésnek négy év alatt kell fokozatosan csökkennie, de az új területmeghatározás 
hatálybalépésével kapcsolatban rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára. A 33. 
cikk (3) bekezdésére történő hivatkozás technikai jellegű javítás.
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azokban a tagállamokban, 
amelyekben a 33. cikk (3) bekezdésében 
említett területmeghatározás nem 
fejeződik be 2014. január 1-ig, az (5) 
bekezdést kell alkalmazni az olyan 
területeken támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelőkre, amelyek a 
2007–2013-as időszakban támogathatók 
voltak ilyen kifizetésekkel. A 
területmeghatározás lezárultát követően a 
továbbra is támogathatónak minősülő 
területek mezőgazdasági termelői az ezen 
intézkedés szerinti teljes kifizetést 
megkapják. A többé már nem 
támogatható területeken a mezőgazdasági 
termelők a továbbiakban az (5) 
bekezdésben foglaltak szerint részesülnek 
kifizetésekben.

törölve

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hegyvidéki területeken kívüli
területek akkor minősülnek jelentős 
természeti hátrányokkal rendelkező és 
ezáltal a 32. cikk szerinti kifizetésekkel 
támogatható területnek, ha a HMT 
legalább 66 %-a megfelel a II.
mellékletben felsorolt kritériumok 
legalább egyikének azáltal, hogy eléri a 
feltüntetett küszöbértéket. E feltétel 
teljesülését a helyi közigazgatási egységek 
megfelelő szintjén (azaz a LAU 2-es 

(3) A tagállamoknak kell kijelölniük a
hegyvidéki területeken kívüli, jelentős 
természeti hátrányokkal rendelkező, a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható
területeket. E területeket jelentős 
természeti hátrányok – például a talaj 
alacsony termőképessége vagy kedvezőtlen 
éghajlati körülmények – jellemzik, és a 
külterjes gazdálkodási tevékenység 
fenntartása fontos a termőföld-
hasznosítás szempontjából. 
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szinten) kell biztosítani. 
Az e bekezdés által érintett területek 
meghatározása során a tagállamok 
objektív kritériumok alapján elvégzik a 
meghatározás finomhangolását abból a 
célból, hogy kizárják azokat a területeket, 
amelyeken megállapítást nyert az első 
albekezdés szerinti jelentős természeti 
hátrányok megléte, ám e hátrányokat 
sikerült beruházások vagy gazdasági 
tevékenységek révén felszámolni.

A jelentős természeti hátránnyal 
rendelkező területek meghatározását 
szolgáló indikatív biofizikai kritériumokat 
a II. melléklet tartalmazza.

A Bizottság 2015. december 31-ig 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő arra 
vonatkozóan, hogy a kötelező biofizikai 
kritériumokat és a hozzájuk tartozó 
határértékeket a jövőbeli 
területmeghatározás során alkalmazni 
kelljen, továbbá megfelelő szabályokat 
alkot a finomhangolás és az átmeneti 
rendelkezések tekintetében. 

Or. en

Indokolás

Amint rendelkezésre áll az ilyen kritériumok és a megfelelő határértékek hatásvizsgálatához 
szükséges valamennyi adat, a Bizottság külön jogalkotási javaslatot terjeszt elő a jelentős 
természeti hátránnyal rendelkező területek meghatározásához szükséges kötelező biofizikai 
kritériumokkal kapcsolatosan. A tagállamok addig olyan területmeghatározási kritériumokat 
alkalmaznak, amelyek tiszteletben tartják a WTO Marrakeshben aláírt mezőgazdasági 
megállapodásának rendelkezéseit.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok vidékfejlesztési 
programjaikhoz csatolják a következőket:

(5) A tagállamok vidékfejlesztési 
programjaikhoz csatolják a meglévő vagy a 
módosított területmeghatározást a (2), (3) 
és (4) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.

a) a meglévő vagy a módosított 
területmeghatározás a (2) és a (4) 
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bekezdésben foglaltaknak megfelelően;
b) a (3) bekezdésben említett területek új 
meghatározása.

Or. en

Indokolás

Amint rendelkezésre áll az ilyen kritériumok és a megfelelő határértékek hatásvizsgálatához 
szükséges valamennyi adat, a Bizottság külön jogalkotási javaslatot terjeszt elő a jelentős 
természeti hátránnyal rendelkező területek meghatározásához szükséges kötelező biofizikai 
kritériumokkal kapcsolatosan. A tagállamok addig olyan területmeghatározási kritériumokat 
alkalmaznak, amelyek tiszteletben tartják a WTO Marrakeshben aláírt mezőgazdasági 
megállapodásának rendelkezéseit.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az állatjóléti kifizetések csak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján megállapított vonatkozó 
kötelező előírásokon és a nemzeti
jogszabályok által meghatározott egyéb 
vonatkozó kötelező követelményeken 
túlmutató kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki. A programban azonosítani 
kell ezeket a vonatkozó követelményeket.

(2) Az állatjóléti kifizetések csak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján megállapított vonatkozó 
kötelező előírásokon és az uniós
jogszabályok által meghatározott egyéb 
vonatkozó kötelező követelményeken 
túlmutató kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki. A programban azonosítani 
kell ezeket a vonatkozó követelményeket.

A szóban forgó kötelezettségvállalások 
teljesítését egyéves időtartamra kell 
vállalni, mely időtartam 
meghosszabbítható.

A szóban forgó kötelezettségvállalások 
teljesítését egytől hét évig terjedő, 
meghosszabbítható időtartamra kell 
vállalni.

Or. en
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Az ezen intézkedés keretében biztosított 
támogatás erdőterület-hektáronként ítélhető 
oda azoknak az erdőbirtokosoknak, 
települési önkormányzatoknak és 
társulásaiknak, valamint egyéb 
gazdálkodóknak, akik, illetve amelyek 
önkéntes alapon vállalják olyan műveletek 
végrehajtását, amelyek egy vagy több erdő-
környezetvédelmi kötelezettségvállalás 
teljesítéséből állnak. Állami tulajdonú 
erdőkkel gazdálkodó szervek is 
részesülhetnek a támogatásból, feltéve, 
hogy függetlenek az állami költségvetéstől.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) környezetvédelmi projektekre és 
alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra irányuló kollektív
megközelítések;

g) környezetvédelmi projektekre és 
alkalmazásban lévő környezetvédelmi 
gyakorlatokra irányuló összehangolt
megközelítések;

Or. en
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás csak újonnan kiépített 
klaszterek és hálózatok számára, valamint 
olyan klaszterek és hálózatok számára 
ítélhető oda, amelyek számukra új 
tevékenységbe kezdenek.

törölve

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és állat-
vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek vagy mezőgazdasági termelők 
csoportjainak kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott gazdasági 

b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény, illetve kedvezőtlen 
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veszteségek mezőgazdasági termelők 
számára történő ellentételezéséhez nyújtott 
pénzügyi hozzájárulások;

éghajlati jelenségek, például aszály által 
okozott gazdasági veszteségek 
mezőgazdasági termelők számára történő 
ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások;

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított jövedelemstabilizáló 
eszköz, amelynek célja ellentételezés 
nyújtása azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
vagy biztosítás formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény következtében 

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény, illetve kedvezőtlen 
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gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.

éghajlati jelenségek következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett. 

Or. en

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a kockázatkezelési 
intézkedés végrehajtásának félidős 
felülvizsgálatáról jelentést nyújt be az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
és szükség esetén megfelelő, a javítást 
szolgáló jogalkotási javaslatokat terjeszt 
elő. 

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves
termésének több mint 30 %-át elpusztító
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a mezőgazdasági termelő
éves termésének az átlagos éves terméshez 
képest több mint 30%-os csökkenését 
előidéző, kedvezőtlen éghajlati jelenség, 
állat- vagy növénybetegség, 
kártevőfertőzés, illetve valamely, a 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
felszámolása vagy továbbterjedésének 
megakadályozása céljából a 2000/29/EK 
irányelv alapján elfogadott intézkedés által 
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továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

okozott veszteségeket. Az átlagos éves 
termés kiszámításához a megelőző három 
év számadatait, vagy a legmagasabb és a 
legalacsonyabb számadatok kivételével a 
megelőző öt év számadatait, illetve 
megfelelően indokolt, kivételes esetekben 
a megelőző ötéves időszak valamelyik 
konkrét évének számadatait kell alapul 
venni.
Az okozott kár mértékének felmérését a 
termékek egyes típusainak sajátos 
jellemzőihez lehet igazítani a következők 
alkalmazása révén:
a) az egyes gazdaságok szintjén, illetve 
helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott biológiai mutatók (a 
biomassza-veszteség mennyisége) vagy a 
terméshozam csökkenésére vonatkozó 
egyenértékű mutatók, vagy
b) helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott időjárási mutatók 
(csapadékmennyiség, hőmérséklet stb.).

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állat- és növénybetegségek, valamint 
környezeti események esetére létrehozott 
kölcsönös kockázatkezelési alapok

Állat- és növénybetegségek, valamint 
környezeti események és kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek esetére létrehozott 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 

Or. en

Indokolás

A cikk kiterjed a kedvezőtlen éghajlati jelenségekre, például az aszályokra is. Ezért a cikk 
címét újra kell fogalmazni.
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában.

(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának szabályait, 
különösen a mezőgazdasági termelőknek 
válság esetén nyújtott kompenzációs 
kifizetések tekintetében, illetve az említett 
szabályok betartásának felügyelete és 
ellenőrzése vonatkozásában. A tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a kölcsönös 
kockázatkezelési alapokat biztosítási 
rendszerekkel egészítik ki. 

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben a kölcsönös kockázatkezelési alapok biztosítási rendszerekkel történő 
kiegészítése hatékonyabb kockázatkezelési rendszert nyújthat. A tagállamok számára ezért 
biztosítani kell ezt a lehetőséget. 

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az állatbetegségek esetében a 37. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerinti 
pénzügyi hozzájárulás kizárólag a 
Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal 
állatbetegségeket felsoroló jegyzékében 
vagy a 90/424/EGK határozat 
mellékletében szereplő betegségek 
tekintetében ítélhető oda.

(4) Az állatbetegségek esetében a 37. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerinti 
pénzügyi hozzájárulás kizárólag a 
Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal 
állatbetegségeket felsoroló jegyzékében 
és/vagy a 90/424/EGK határozat 
mellékletében szereplő betegségek, 
valamint a méhbetegségek tekintetében 
ítélhető oda.

Or. en
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Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk 
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a 
jövedelemveszteség 70 %-ának erejéig 
nyújthatnak ellentételezést.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk 
(1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában 
a jövedelem a mezőgazdasági termelő által 
a piacon szerzett bevételek összege, 
amelybe beleértendő minden közpénzből 
származó támogatás, és amelyből le kell 
vonni az inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok vagy a 
biztosítások által a mezőgazdasági 
termelők javára teljesített kifizetések 
legfeljebb a jövedelemveszteség 70 %-
ának erejéig nyújthatnak ellentételezést.

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 

(3) Az öntözés esetén az új – köztük a már 
létező öntözőrendszerek 
vízfelhasználásának hatékonyságát növelő 
korszerűsítésre irányuló – beruházások 
minősülnek támogathatónak. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 90. 
cikknek megfelelően a vízfelhasználás 
hatékonyságával és az öntözőberendezés 
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Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

környezetvédelmi teljesítményével 
kapcsolatos minimális előírásokat 
meghatározó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt a régi és az új tagállamok közötti, javasolt különbségtétel. Egyaránt 
támogatható kiadásnak kell tekinteni az új öntözőberendezésekbe, valamint a korszerűsített, 
hatékonyabb berendezésekbe történő beruházásokat, amennyiben azok megfelelnek a 
vízfelhasználás hatékonyságával és a környezeti hatással kapcsolatos konkrét 
teljesítménykritériumoknak, amelyeket a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
határoz meg pontosabban.  

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a (2) bekezdésben 
említett összeg levonása után és a 
pénzeszközöknek a(z) DP/2012/EU 
rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében 
említett átcsoportosítását is figyelembe 
véve – végrehajtási aktus útján 
meghatározza az (1) bekezdésben említett 
összegek tagállamonkénti éves bontását. Az 
éves bontás meghatározása során a 
Bizottság figyelembe veszi a következőket:

(4) A (2) bekezdésben említett összeg 
levonása után és a pénzeszközöknek a(z) 
DP/2012/EU rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett átcsoportosítását is 
figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett összegek tagállamonkénti éves 
bontását az Ia. melléklet tartalmazza. 

a) a 4. cikkben említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó objektív kritériumok; továbbá
b) múltbeli teljesítmény.

Or. en

Indokolás
Az összegek tagállamonkénti bontását a jogi aktushoz mellékletben kell csatolni. 
E melléklet szükségessé váló módosításait a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján végezheti.
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett összegeken 
túl az ugyanabban a bekezdésben említett 
végrehajtási aktus tartalmazza az EMVA-
ba a(z) DP/2012/EU rendelet 7. cikke (2) 
bekezdésének és 14. cikke (1) 
bekezdésének alkalmazásában 
átcsoportosított pénzeszközöket is.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az Ia. melléklet szükség esetén 
történő módosítására annak érdekében, 
hogy az tartalmazza az EMVA-ba a(z) 
DP/2012/EU rendelet 7. cikke (2) 
bekezdésének és 14. cikke (1) 
bekezdésének alkalmazásában 
átcsoportosított pénzeszközöket is.

Or. en

Indokolás

Az Ia. melléklet szükségessé váló módosításait a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján végezheti. E módosítások elsősorban a kifizetések maximalizálása és a pillérek 
közötti rugalmasság következtében átcsoportosított összegeket érinti, valamint a kizöldítésre 
vonatkozó rendelkezés fel nem használt, az agrár-környezetvédelmi intézkedések számára 
elkülönítendő pénzeszközeinek átcsoportosítását.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 20. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eredményességi tartalék elosztása céljából 
a(z) HR/2012/EU rendelet 45. cikkének 
megfelelően az EMVA javára beszedett, 
rendelkezésre álló címzett bevételeket 
hozzá kell adni a(z) [CSF/2012]/EU 
rendelet 18. cikkében említett 
összegekhez. E bevételeket a tagállamok 
számára az EMVA-ból származó 

(6) A HR/2012/EU rendelet 45. cikkének 
megfelelően az EMVA javára beszedett, 
rendelkezésre álló címzett bevételeket a 
tagállamok számára az EMVA-ból 
származó támogatás teljes összegéből való 
részesedésük arányában kell kiosztani.
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támogatás teljes összegéből való 
részesedésük arányában kell kiosztani.

Or. en

Indokolás

A [CSF/2012/EU] rendelet 18. cikkében említett eredményességi tartalékot törölni kell (lásd a 
Caronna úr által kidolgozott vélemény erre vonatkozó módosítását).

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) 60% a 29. cikkben említett agrár-
környezetvédelemi és éghajlattal 
kapcsolatos intézkedések esetében. Ez a 
mérték 90 %-ra növelhető a kevésbé fejlett 
régiók, a legkülső régiók és a 
2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb 
égei-tengeri szigetek programjainak 
esetében;

Or. en

Indokolás

Számos tagállam kihasználja a második tengelyre vonatkozó, jelenlegi emelt 
társfinanszírozási arányt. Az új rendeletnek lehetővé kell tennie az agrár-környezetvédelemi 
és éghajlattal kapcsolatos intézkedéseknek nyújtott közösségi támogatás megnövelését is. 

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (3) bekezdéstől eltérve a 
DP/2012/EU rendelet 14. cikkének 
alkalmazásában az EMVA-ba 
átcsoportosított pénzeszközökre 100%-os 
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EMVA-hozzájárulási arány vonatkozik.
A DP/2012/EU rendelet 14. cikke (1a) 
bekezdésének alkalmazásából származó 
pénzeszközöket a 29. cikk szerinti 
intézkedésekre kell elkülöníteni. 

Or. en

Indokolás

Nem kell előírni társfinanszírozást a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet rugalmassági 
rendelkezései keretében az első pillérből a második pillérbe önkéntesen átcsoportosított 
pénzeszközök tekintetében, sem az EMVA-ba átcsoportosított, fel nem használt, zöldítésre 
szánt pénzeszközök tekintetében, melyeket kizárólagosan az agrár-környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos intézkedések támogatására kell használni. 

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programok számára biztosított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át a 29., a 30. 
és a 31. cikk szerinti intézkedésekre kell 
elkülöníteni. 

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a közjavak biztosítása a leghatékonyabban célzott kifizetések révén 
biztosítható, az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések számára 
biztosítandó kötelező minimális százalékarányt nem csak a preambulumbekezdésekben, 
hanem a megfelelő cikkben is le kell fektetni. Tekintettel a „zöldítésre” szánt fel nem használt 
pénzeszközöknek az agrár-környezetvédelmi intézkedések számára történő javasolt 
átcsoportosítására, a „második tengely” intézkedései számára biztosított legalább 25%-os 
előirányzatra vonatkozó rendelkezést kissé meg kell emelni. A kedvezőtlen helyzetű 
térségeknek nyújtott támogatást e rendelkezésbe nem kell belevenni, mivel az a természeti 
hátrányok ellentételezésének számít, ami nem kapcsolódik semmilyen kiegészítő 
(környezetvédelmi) előíráshoz. 
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Módosítás 69

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A támogatható közkiadásokhoz 
nyújtott nemzeti hozzájárulás 
helyettesíthető a magánszféra 
hozzájárulásaival. 

Or. en

Indokolás

A 2011. december 19-i 1312/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben lehetővé tett 
megnövelt közösségi finanszírozás ellenére a súlyos költségvetési megszorítások, valamint a 
vidékfejlesztési kiadásokat célzó nemzeti hozzájárulásokhoz szükséges pénzeszközök hiánya 
miatt számos tagállam elveszítette az EMVA-ból biztosított programozott támogatást. A 
tagállamoknak ezért lehetővé kell tenni, hogy saját pénzügyi hozzájárulásaikat a 
magánszférából (például alapítványokból vagy a kedvezményezett magán-hozzájárulásaiból) 
származó pénzeszközökkel helyettesítsék. 

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti címnek megfelelően a tagállamok 
és a Bizottság egymással együttműködve 
létrehoznak egy közös monitoring- és 
értékelési rendszert, melyet a Bizottság a 
91. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárás alapján elfogadott végrehajtási 
aktusok útján jóváhagy.

A fenti címnek megfelelően a tagállamok 
és a Bizottság egymással együttműködve 
létrehoznak egy közös monitoring- és 
értékelési rendszert. A Bizottság a 90. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, 
melyekben meghatározza az említett
rendszer által alkalmazandó 
munkamódszert és mutatókat.

Or. en

Indokolás

A megfelelő mutatók kiválasztása nem csupán a vidékfejlesztési programok nyomon követése 
és értékelése szempontjából alapvető fontosságú, hanem a Közös Stratégiai Kerethez tartozó 
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egyéb programokkal való összehangolás, valamint a közös célkitűzések közös nyomon 
követése szempontjából is. Ez egy általános hatályú döntés, amelyet felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén kell meghozni. 

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 sor – 3 és 4 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 000 - Fiatal mezőgazdasági 
termelőnként, a 33. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának i. alpontja alapján

70 000 - Vállalkozásonként, a 33. cikk (1) 
bekezdése a) pontjának ii. alpontja alapján

15 000 - Mezőgazdasági kisüzemenként, a 
33. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. 
alpontja alapján

70 000 - Fiatal mezőgazdasági 
termelőnként, a 20. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának i. alpontja alapján

70 000 - Vállalkozásonként, a 20. cikk (1) 
bekezdése a) pontjának ii. alpontja alapján

15 000 - Mezőgazdasági kisüzemenként, a 
20. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. 
alpontja alapján

35 000 – Nyugdíjbavonulásonként a 20. 
cikk (1) bekezdésének ca) pontja alapján

Or. en

Indokolás

A jelenlegi korkedvezményes nyugdíjazási rendszert fenn kellene tartani, és nem kellene a 
mezőgazdasági kistermelőkre korlátozni. Ugyanakkor magasabb nyugdíjkorhatárhoz kellene 
igazítani, és átalányösszegű kifizetéssé kellene alakítani, melynek maximális összege 35 000 
euró (amely megfelel a jelenlegi maximális összeg felének, valamint a fiatal mezőgazdasági 
termelők tevékenységének megkezdésére rendelkezésre bocsátott maximális összeg felének).

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Módosítás

Ia. MELLÉKLET

Az 64. cikkben említett nemzeti keretek

(millió euró) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgium 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838

Bulgária 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215
Cseh 
Köztársaság 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820

Dánia 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536

Németország 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922

Észtország 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623

Írország 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842

Görögország 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667

Spanyolország 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781

Franciaország 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806

Olaszország 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055

Ciprus 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926

Lettország 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703

Litvánia 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461

Luxemburg 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383

Magyarország 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679

Málta 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762

Hollandia 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850

Ausztria 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744

Lengyelország 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504

Portugália 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811

Románia 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645

Szlovénia 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743

Szlovákia 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467

Finnország 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416

Svédország 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736
Egyesült 
Királyság 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465

Or. en
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Indokolás

A pénzeszközök tagállamok közötti megoszlását nem végrehajtási aktussal kell meghatározni, 
hanem annak a jogi aktus részét kell alkotnia (lásd a 64. cikk módosításait). A 2007–2013-as 
időszakban alkalmazott elosztási kulcs nyújt alapot a pénzügyi források tagállamonkénti 
meghatározásához. Az összegek a jövőbeli többéves pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági 
javaslatban javasolt, a vidékfejlesztésre vonatkozó átfogó számadatokhoz vannak igazítva. 

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területek meghatározására 
vonatkozó biofizikai kritériumok

A hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területek meghatározására 
vonatkozó indikatív biofizikai kritériumok

Or. en

Indokolás

Amint rendelkezésre áll az ilyen kritériumok és a megfelelő határértékek hatásvizsgálatához 
szükséges valamennyi adat, a Bizottság külön jogalkotási javaslatot terjeszt elő a jelentős 
természeti hátránnyal rendelkező területek meghatározásához szükséges kötelező biofizikai 
kritériumokkal kapcsolatosan. Addig az e mellékletben meghatározott kritériumok csak 
indikatív jellegűek.  
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INDOKOLÁS

Európában az élet kivételes gazdasági, pénzügyi és környezeti összefüggésben valósul meg, 
amely minden szinten sajátos politikai válaszokat feltételez. Ugyanez érvényes a 
mezőgazdaság és a vidék világára: merész átdolgozásra van szükség, ha azt szeretnénk, hogy 
a szóban forgó szakpolitikák választ tudjanak adni az aktuális és a jövőbeli kihívásokra.

Az európai mezőgazdasági termelőknek továbbra is meg kell találniuk a módot annak 
biztosítására, hogy a polgárok az önellátás megfelelő szintjét élvezhessék, és így elegendő és 
megfelelő minőségű élelmiszerhez és termékhez jussanak elérhető áron.

Ez azt feltételezi, hogy a gazdálkodást a fenntartható termeléshez kell igazítani, és az európai 
mezőgazdaságot egy olyan jövőbeli elképzeléssel összhangban kell kialakítani, amelyben a 
versenyképesség és a fenntarthatóság egyszerre jelen van, valamint – ezenkívül – figyelembe 
kell venni, hogy a fenntarthatóság nem egyedül a környezeti tényező függvénye, hanem 
kapcsolódik a mezőgazdaság hosszú távú gazdasági és szociális életképességéhez is. Ennek 
megfelelően a környezetbarátabb mezőgazdaságra való európai áttérés az ágazat
életképességének elengedhetetlen feltétele. 

Ugyanakkor az európai mezőgazdaságnak meg kell őriznie versenyképességét Európa főbb 
kereskedelmi partnereivel szemben is, amelyeknél fokozott támogatás áll rendelkezésre 
és/vagy kevésbé szigorú termelési szabályoknak kell megfelelni.

A mezőgazdasági ágazat jelenős szerepet játszhat, illetve jelentős szerepet kell játszania az új 
Európa 2020 stratégia gyakorlati megvalósításában az éghajlatváltozás mérséklése, az 
innováció és a munkahelyteremtés tekintetében. Külön figyelmet kell fordítani tehát a vidéki 
területekre, azokon belül is főleg a kedvezőtlen helyzetű térségekre, a fenntarthatóságon 
alapuló szociális és gazdasági megújításuk céljából.

A mezőgazdaságra és a vidéki életre irányuló új európai szakpolitikának a „jogszerűség, a 
tisztességesség és a hatékonyság” hármas megközelítésére kell alapulnia, azaz az 
erőforrásokat az adófizetők és a társadalom által helyesnek ítélt célokra kell fordítani, a lehető 
legtisztességesebben kell elosztani a mezőgazdasági termelők, a régiók és a tagállamok 
között, valamint a leghatékonyabban kell felhasználni a kívánt célok megvalósítása 
tekintetében.

Az európai mezőgazdaság – megőrzendő – sokrétűségére, illetve a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési szakpolitika végrehajtását célzó közös jogi keret fenntartásának 
szükségességére tekintettel a szubszidiaritásnak meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt e két 
dinamikus változó között. Ezen túlmenően – és a közpénzek felhasználására vonatkozó 
kötelező szigorúság csökkentése nélkül – valamennyi új rendelkezésben tükröződnie kell az 
egyszerűsítés szellemének. 

A legutóbbi évben a Parlament – amikor a Lyon- és Dess-féle jelentésekkel foglalkozott és 
minden egyes alkalommal nagy egyetértéssel járt el – általános, a továbbiakban megfelelően 
tiszteletben tartott politikai irányelveket fogalmazott meg.
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Most, hogy a Bizottság benyújtotta jogalkotási javaslatát, az Európai Parlamentet felkérték, 
hogy fejtse ki véleményét a lefektetett célok megvalósításához használatos főbb 
intézkedésekről és politikai eszközökről, ebben a konkrét esetben az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló rendeletre 
irányuló javaslat tekintetében, amely majd kiegészíti a közös agrárpolitika (KAP) vele 
összehangolandó első pillérét.  

Az előadó azt javasolja, hogy pontosítani kell és jobban meg kell határozni az emberi 
erőforrásokkal, az erdőterületekkel, az innovációval – különös tekintettel a vidéki területek és 
mezőgazdasági üzemek versenyképességére – az állatjóléttel, a szennyező gázokkal és a szén-
dioxid-kibocsátással kapcsolatos célokat és prioritásokat.

Fiatal mezőgazdasági termelők
Az előadó azon a véleményen van, hogy a mezőgazdasági termelés dinamizmusa döntő 
jelentőségű hatással van a vidéki területek fejlődésére. Ezért az egyik prioritás a gazdálkodó 
közösség „vérfrissítését” kell tekinteni, függetlenül attól, hogy ez generációváltással vagy első 
alkalommal megkezdett tevékenységgel történik.

Annak érdekében, hogy könnyebbé és vonzóbbá tegyük a fiatal mezőgazdasági termelők 
számára a gazdálkodás megkezdését, illetve hogy a közvetlen kifizetésekről szóló rendeletre 
vonatkozó jelentésben javasolt intézkedéseket kiegészítsük, az előadó olyan ösztönzők 
bevezetését javasolja, amelyek a véleménye szerint a legnagyobb akadály – azaz a földhöz 
való jutás – leküzdését szolgálják és ebből következően meggyőződése, hogy a 
hitelkamatköltségek fedezését segítő támogatást, illetve a földbérletre vonatkozó 
bankgaranciát kell nyújtani. 

A gazdálkodás beszüntetése
Az előadó úgy ítéli meg, hogy a gazdálkodás beszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket a 
jelenlegi helyzethez képest egyszerűsíteni kellene, és kevésbé költségessé kellene tenni. 
Javaslata értelmében a fiatal mezőgazdasági termelőknek a gazdálkodási tevékenység 
megkezdéséhez nyújtott támogatás 50%-át nem meghaladó egyszeri kifizetést kell biztosítani 
azon mezőgazdasági termelők számára, akik mezőgazdasági üzemüket és a hozzá kapcsolódó 
támogatási jogosultságaikat átruházzák egy másik mezőgazdasági termelőre.

Mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakítása
A mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának, a generációváltás és az új mezőgazdasági 
termelők belépésének ösztönzése és elősegítése érdekében az előadó olyan javítást javasol, 
amely révén a Bizottság által javasolt rendelkezés – amelynek értelmében 2020-ig a közvetlen 
kifizetésekről szóló rendelettel létrehozott fiatal mezőgazdasági termelők rendszeréhez 
csatlakozó termelők számára adható legnagyobb támogatás 120%-ának megfelelő éves 
kifizetésre van lehetőség – egyszeri kifizetéssé alakulna át, ami fokozná az ösztönző erőt és 
csökkentené az adminisztratív terheket. 

Beruházások
Az előadó úgy véli, hogy a gazdaságokba, vállalkozásokba, nem mezőgazdasági 
tevékenységekbe és egyéb létesítményekbe történő beruházások tekintetében több területet 
kellene támogathatónak tekinteni. 
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A fenti rendelkezéseknek ki kellene terjedniük például az új egészségügyi előírások miatt 
szükségessé váló, vagy az energiahatékonyságot előmozdító, illetve a mezőgazdasági-
éghajlati korlátokat csökkentő vagy ellensúlyozó korszerűsítésekbe történő beruházásokra, 
melyre egy konkrét példa az új öntözőrendszerekbe vagy a létező rendszerek korszerűsítésébe 
történő beruházás a hatékonyabb víz- vagy energiafelhasználás elérése érdekében, azzal a 
kikötéssel, hogy mindegyik esetben a munkahelyteremtésnek és a vidék elnéptelenedése elleni 
küzdelemnek kell lennie a végső következménynek.

Agrár-környezetvédelmi intézkedések
Az előadó úgy véli, hogy az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket egy kötelezően 30%-os 
minimális előirányzat révén kellene finanszírozni. Ennek az összegnek magában kellene 
foglalnia az ökológiai termelést és a Natura 2000 hálózattal és a víz-keretirányelvvel 
kapcsolatos kifizetéseket is. 

Az előadó bevezeti azt az elvet, hogy a tagállamok jövőbeli vidékfejlesztési programjaiba 
belefoglalandó valamennyi agrár-környezetvédelmi intézkedésnek – a környezetvédelmi érték 
tekintetében – túl kell mutatnia az első pillérhez tatozó „zöldítési” intézkedéseken, vagyis a 
„közvetlen kifizetési” rendszerekből támogatott intézkedéseken, mivel olyan mezőgazdasági 
gyakorlatokat jelentenek, amelyek kedvezőek az éghajlat és a környezetvédelem számára.  Ez 
a KAP két pillérét egymást kölcsönösen kiegészítővé teszi. 

Erdők 
Az előadó javasolja, hogy az erdészeti támogatási intézkedések kedvezményezetti köre 
terjedjen ki a sem állami, sem magántulajdonban nem lévő uniós erdők kezelőire. Javasolja 
továbbá, hogy az erdősítésre és a fásításra irányuló támogatásokat tízről tizenöt évre, az agrár-
erdészeti rendszerek létrehozására irányuló támogatásokat pedig háromról öt évre 
hosszabbítsák meg. 

A jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek
A „hegyvidéki területeken kívüli, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek” 
meghatározása kapcsán az előadó által javasolt megközelítés eltér a Bizottság által 
felvázolttól, nem megfeledkezve arról, hogy e jelentés elkészítéséig nem lesz mód azon 
számadatok beszerzésére, amelyekkel fel lehetne mérni a Bizottság által javasolt kritériumok 
alkalmazásából eredő gyakorlati következményeket. 

Az előadó ennek megfelelően azt javasolja, hogy a tagállamok e területek meghatározásakor a 
Számvevőszék ajánlásainak megfelelő, valamint az Uniónak a Kereskedelmi 
Világszervezettel kötött egyezményben foglalt kötelezettségvállalásaival összhangban álló, a 
jelentős természeti hátrányokat tükröző kritériumokat vegyenek figyelembe. E célra 
iránymutatásul használható a biofizikai referenciakritériumok II. mellékletben található 
felsorolása.  

Kockázatkezelés
A kockázatkezelési rendszer tekintetében az előadó úgy véli, hogy a biztosítási rendszert ki 
kellene terjeszteni egyéb eszközökre is, és felveti azt, hogy kivételes esetben helyi, regionális 
vagy nemzeti biológiai és időjárási mutatókat lehessen alkalmazni a gazdaság szintjén nem 
bizonyítható veszteségek kiszámítására. Az aszály mint kedvezőtlen éghajlati jelenség a 



PE474.053v01-00 54/54 PR\881155HU.doc

HU

kölcsönös kockázatkezelési alapokból környezeti események kompenzálására nyújtott 
finanszírozásból támogatható. A kölcsönös kockázatkezelési alapokat nem csupán az állati 
betegségekből, hanem a méhbetegségekből eredő veszteségek kompenzálására is lehet 
használni.  

Társfinanszírozási ráták
Az előadó javasolja az agrár-környezetvédelmi intézkedések finanszírozásához történő 
EMVA-hozzájárulásnak a régiók többsége esetén a Bizottság által javasolt 50% helyett 85%-
ra, a kevésbé fejlett régiók, a legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek esetében a 
Bizottság által javasolt 60% helyett 90%-ra történő emelését. 

Az előadó azt javasolja, hogy a közvetlen kifizetések „zöldítési” eleméhez tartozó fel nem 
használt pénzeszközöket csoportosítsák át a második pillérbe, agrár-környezetvédelmi 
intézkedések nemzeti társfinanszírozás nélkül történő támogatására. Javasolja továbbá, hogy 
azokat a pénzeszközöket, amelyeket a tagállamok a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet 14. 
cikke értelmében átcsoportosíthatnak az első pillérből a másodikba, szintén mentsék fel a 
nemzeti társfinanszírozás kötelezettsége alól.
Az előadó ezenkívül felveti annak lehetőségét, hogy a nemzeti társfinanszírozás teljes 
mértékben származhasson magánforrásból is.

Nemzeti pénzügyi keretek
Végezetül tekintettel arra, hogy a Bizottság nem terjesztett elő számszerű javaslatot a 
vidékfejlesztésre szánt költségvetés tagállamok közötti megoszlásának módjáról a 2014–
2020-as időszakban, az előadó be kívánja tölteni ezt az űrt, és ezért a 2014–2020-as többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági költségvetési javaslaton és az azt megelőző időszakban 
alkalmazott elosztási kulcson alapuló javaslatot terjeszt elő, mivel úgy véli, hogy az 
alapfelvetések nem változtak meg jelentős mértékben. 

E jelentés alapja a Bizottság által a jövőbeli többéves pénzügyi kereten belül a KAP számára 
javasolt összesített finanszírozási összeg. Amennyiben az említett javaslat jelentős mértékben 
módosul, e jelentés tartalmát is felül kell vizsgálni. 


