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Módosítás 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a világon az összes 
üvegházhatást okozó gáz 40%-át az
agrárágazat bocsátja ki; mivel a 
mezőgazdaság a metán és a dinitrogén-
oxid legfőbb forrása, és mind a két
üvegházhatást okozó gáz sokkal nagyobb 
felmelegítő potenciállal rendelkezik a 
szén-dioxidnál; mivel továbbá az 
éghajlatváltozás főként a fejlődő 
országokban élő szegény embereket érinti 
és csökkenti a gazdálkodási lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a mezőgazdasági kereskedelem 
liberalizációja megnyitotta a fejlődő 
országok kapuit az Európából, Ázsiából és 
az Egyesült Államokból érkező, alacsony
árú importok előtt, ezzel pedig 
elviselhetetlen versenynek teszi ki a helyi 
szinten előállított élelmiszert; mivel 
továbbá az alacsony árú importok ezen 
erőteljes hullámai jelentős mértékben 
szegényítik el a belföldi mezőgazdasági 
termelőket és mezőgazdasági munkásokat;

Or. en



PE462.581v01-00 4/29 AM\862211HU.doc

HU

Módosítás 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés új

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a fejlődő országok vidéki 
lakossága az alultápláltak 70–80%-át teszi 
ki; mivel továbbá a rendkívüli szegénység 
és éhínség felszámolása a fejlődő 
országokban a mezőgazdasági termelők és 
mezőgazdasági munkások 
életkörülményeinek javításától függ;

Or. en

Módosítás 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel az élelemhez való jog kérdésével 
megbízott különleges ENSZ-előadó 
„Agroökológia és az élelemhez való jog” 
című jelentése azt mutatja, hogy az 
agroökológia egész régiókban 
kétszerezheti meg az élelmiszertermelést 
10 éven belül, eközben pedig mérsékli az 
éghajlatváltozást és enyhíti a vidéki 
szegénységet; elismeri, hogy a hosszú távú 
termelékenység és élelmiszerbiztonság –
különösen a mezőgazdasági rendszerek 
éghajlati zavarokkal szembeni ellenálló 
képessége – a természeti erőforrásokra, 
különösen a talajra, a vízhasználatra és a 
biológiai sokféleségre fordított megfelelő 
gondosságtól függ;

Or. en



AM\862211HU.doc 5/29 PE462.581v01-00

HU

Módosítás 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel Európában a magasabb 
mezőgazdasági termelékenység a talaj, 
valamint a fejlődő országokból származó 
takarmányok stb. fokozottabb 
felhasználásával jár; mivel Európa 
fehérjetartalmú takarmánynövény-
keresletének nagyjából 80%-át az import 
elégíti ki, ekként pedig Európán kívül 20 
millió hektárnyi földhasználatnak felel 
meg ; mivel a fehérjenövények és olajos 
magvak Európába való vámmentes 
behozatala hozzájárult Dél-Amerikában 
az erdőirtáshoz, a közösségek 
elvándorlásához, a biológiai sokféleség 
csökkenéséhez, valamint az élelmiszerrel
kapcsolatos bizonytalanság 
fokozódásához;

Or. en

Módosítás 6
Charles Goerens

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt csökkenő, de 
felhalmozódott negatív hatásai komoly 
aggodalmat keltenek; sajnálja, hogy a 
„KAP jövője 2020-ig” című bizottsági 
közlemény nem említ ilyen hatásokat; 
kéri, hogy az új KAP fő célkitűzésként 
tartalmazza a fejlődő országoknak a „ne 
tégy kárt” elvet;

1. kéri a FAO-t, hogy egyrészről 
ismertesse véleményét a KAP-nak a 
fejlődő országokra gyakorolt hatásáról, 
másrészről pedig, hogy mérje fel a fejlődő
országokban a mezőgazdasági és 
élelmezési helyzetet egyebekben súlyosbító 
valamennyi tényezőt;
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Or. fr

Módosítás 7
Filip Kaczmarek

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt csökkenő, de 
felhalmozódott negatív hatásai komoly 
aggodalmat keltenek; sajnálja, hogy a 
„KAP jövője 2020-ig” című bizottsági 
közlemény nem említ ilyen hatásokat; 
kéri, hogy az új KAP fő célkitűzésként 
tartalmazza a fejlődő országoknak a „ne 
tégy kárt” elvet;

1. megjegyzi, hogy szükségszerű az, hogy 
az uniós agrárpolitikák hatással legyenek 
a fejlődő világra és befolyást 
gyakoroljanak a mezőgazdasági termékek 
hazai és világszintű áraira; ennélfogva 
felszólít arra, hogy az új KAP fő 
célkitűzésként teljes mértékben vegye 
figyelembe a fejlődő országok tekintetében
a „ne tégy kárt” elvet;

Or. en

Módosítás 8
Ricardo Cortés Lastra and Miguel Angel Martínez Martínez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt csökkenő, de 
felhalmozódott negatív hatásai komoly 
aggodalmat keltenek; sajnálja, hogy a 
„KAP jövője 2020-ig” című bizottsági 
közlemény nem említ ilyen hatásokat;
kéri, hogy az új KAP fő célkitűzésként
tartalmazza a fejlődő országoknak a „ne 
tégy kárt” elvet;

1. megjegyzi a KAP reformmal 
kapcsolatban elért előrehaladást, 
csökkentve az az által a fejlődő országokra 
gyakorolt hatásokat; kéri, hogy az új KAP 
– a Lisszaboni Szerződésnek a politikák 
fejlesztési célú koherenciájára irányuló 
célkitűzésével összhangban – tartalmazza 
a fejlődő országok tekintetében a „ne tégy 
kárt” elvet.

Or. en
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Módosítás 9
Åsa Westlund

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt csökkenő, de 
felhalmozódott negatív hatásai komoly 
aggodalmat keltenek; sajnálja, hogy a 
„KAP jövője 2020-ig” című bizottsági 
közlemény nem említ ilyen hatásokat; kéri, 
hogy az új KAP fő célkitűzésként 
tartalmazza a fejlődő országoknak a „ne 
tégy kárt” elvet;

1. hangsúlyozza az EUMSZ 3. cikkének 
(5) bekezdését, amely előírja, hogy az EU-
nak hozzá kell járulnia a szabad és 
tisztességes kereskedelemhez és a 
szegénység felszámolásához; megjegyzi, 
hogy a KAP fejlődő országokra gyakorolt 
csökkenő, de felhalmozódott negatív 
hatásai komoly aggodalmat keltenek; 
sajnálja, hogy a „KAP jövője 2020-ig” 
című bizottsági közlemény nem említ ilyen 
hatásokat; kéri, hogy az új KAP fő 
célkitűzésként tartalmazza a fejlődő 
országoknak a „ne tégy kárt” elvet;
felszólítja az EU-t, hogy biztosítsa a 
konzisztenciát a KAP, valamint a 
kereskedelmi és fejlesztési politikái között, 
továbbá, hogy teljes mértékben tartsa 
tiszteletben a politikák fejlesztési célú 
koherenciáját;

Or. en

Módosítás 10

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt csökkenő, de 
felhalmozódott negatív hatásai komoly
aggodalmat keltenek; sajnálja, hogy a 
„KAP jövője 2020-ig” című bizottsági 
közlemény nem említ ilyen hatásokat; kéri, 
hogy az új KAP fő célkitűzésként
tartalmazza a fejlődő országoknak a „ne 

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt hatásai aggodalmat 
keltenek; sajnálja, hogy a „KAP jövője 
2020-ig” című bizottsági közlemény nem 
említ ilyen hatásokat; kéri, hogy az új KAP 
vegye figyelembe a fejlődő országok 
esetében a „ne tégy kárt” elvet;
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tégy kárt” elvet;

Or. de

Módosítás 11
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt csökkenő, de
felhalmozódott negatív hatásai komoly 
aggodalmat keltenek; sajnálja, hogy a 
„KAP jövője 2020-ig” című bizottsági 
közlemény nem említ ilyen hatásokat; kéri, 
hogy az új KAP fő célkitűzésként 
tartalmazza a fejlődő országoknak a „ne 
tégy kárt” elvet; 

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt közvetlen és 
közvetett, felhalmozódott negatív hatásai 
komoly aggodalmat keltenek; sajnálja, 
hogy a „KAP jövője 2020-ig” című 
bizottsági közlemény nem említ ilyen 
hatásokat, ily módon nem tartja fenn az 
EU-nak a politikák fejlesztési célú 
koherenciájára irányuló jogos 
kötelezettségeit, és az MFC-k elérésére 
irányuló kötelezettségvállalását; kéri, hogy 
az új KAP fő célkitűzésként tartalmazza a 
fejlődő országok tekintetében a „ne tégy 
kárt” elvet, valamint, hogy hozzon létre a 
fenntartásának biztosítására szolgáló, 
megfelelő mechanizmusokat;

Or. en

Módosítás 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt csökkenő, de 
felhalmozódott negatív hatásai komoly 
aggodalmat keltenek; sajnálja, hogy a 
„KAP jövője 2020-ig” című bizottsági 

1. megjegyzi, hogy a KAP fejlődő 
országokra gyakorolt kumulatív negatív 
hatásai komoly aggodalmat keltenek; 
sajnálja, hogy a „KAP jövője 2020-ig” 
című bizottsági közlemény nem említ ilyen 
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közlemény nem említ ilyen hatásokat; kéri, 
hogy az új KAP fő célkitűzésként 
tartalmazza a fejlődő országoknak a „ne 
tégy kárt” elvet;

hatásokat; kéri a Bizottságot, hogy indítsa 
el a KAP és a fejlődő országokra 
gyakorolt hatásának alapos értékelését; 
kéri továbbá, hogy az új KAP fő 
célkitűzésként tartalmazza a fejlődő 
országok tekintetében a „ne tégy kárt” 
elvet; még általánosabban annak 
biztosítására sürgeti a Bizottságot, hogy a 
KAP-ra vonatkozó jogalkotási javaslatok 
reagáljanak a Lisszaboni Szerződés 208. 
cikkében meghatározott, a politikák 
fejlesztési célú koherenciájára irányuló 
célkitűzésre;

Or. en

Módosítás 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja az EU-t, hogy biztosítsa a 
koherenciát a KAP, valamint a fejlesztési 
és kereskedelmi politikái között; 
különösen azt hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi megállapodásokban 
védzáradékokra, valamint a fejlődő 
országoknak a mezőgazdasági piacaik 
megóvásához való jogára van szükség;

Or. en

Módosítás 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az európai 
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exporttámogatások súlyosan 
veszélyeztették a szegény országok 
mezőgazdasági fejlődését azáltal, hogy –
főként az importáló országban vagy 
térségben a hatékony importvédelem 
hiányában (pl. vámakadályok, 
importkvóták, a helyi termelők 
támogatása stb.) – a helyi 
mezőgazdaságukkal folytatott 
tisztességtelen versenyt keltettek; azt is 
megállapítja, hogy az uniós agrárexport-
támogatások hozzájárultak az 
importhullámokhoz, ennélfogva pedig 
temérdek fejlődő országot még inkább 
függővé tettek az importoktól, ezzel pedig 
veszélyeztették ezekben az országokban az 
élelmiszerrel való önellátást és lakosságuk 
azon képességét, hogy magukat 
élelmezzék;

Or. en

Módosítás 15
Filip Kaczmarek

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el
az összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől oly 
módon, hogy egyenlő feltételeket teremt az 
EU és a fejlődő országok mezőgazdasági 
termékei számára; kéri a Bizottságot, hogy 
finanszírozza az ökológiai és fenntartható 
termelési gyakorlatok előmozdítására 
irányuló átmeneti rendszereket az ilyen 
jellegű szétválasztástól érintett növények 
számára;

2. emlékeztet az EU és az OECD 
harmadik fél tagjainak a dohai forduló 
tárgyalásai keretében tett azon 
kötelezettségvállalására, hogy 2013-ig 
eltörlik az összes exporttámogatást és 
elválasztják a közvetlen kifizetéseket a 
termeléstől oly módon, hogy egyenlő 
feltételeket teremtsenek az EU és a fejlődő 
országok mezőgazdasági termékei 
számára;

Or. en
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Módosítás 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el az 
összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől oly 
módon, hogy egyenlő feltételeket teremt az 
EU és a fejlődő országok mezőgazdasági 
termékei számára; kéri a Bizottságot, 
hogy finanszírozza az ökológiai és 
fenntartható termelési gyakorlatok 
előmozdítására irányuló átmeneti 
rendszereket az ilyen jellegű 
szétválasztástól érintett növények 
számára;

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el az 
összes exporttámogatást; hangsúlyozza 
azonban, hogy az exporttámogatások 
megtiltása nem változtat a más közvetlen 
vagy közvetett támogatásokból eredő 
gazdasági torzulásokon, amely 
támogatások lehetővé teszik az EU 
agrárágazatának, hogy az átlagos 
termelési költségeik alatt exportálja a 
mezőgazdasági árukat; felszólítja az EU-t, 
hogy támogassa a fejlődő országoknak az 
élelmiszertermelésük megóvására, 
valamint lakosságuknak az olcsó 
behozatalok esetlegesen romboló 
hatásaitól való védelmére irányuló 
követeléseit;

Or. en

Módosítás 17
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el
az összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől oly 
módon, hogy egyenlő feltételeket teremt az 
EU és a fejlődő országok mezőgazdasági 
termékei számára; kéri a Bizottságot, hogy 
finanszírozza az ökológiai és fenntartható 
termelési gyakorlatok előmozdítására 
irányuló átmeneti rendszereket az ilyen 
jellegű szétválasztástól érintett növények 

2. elismeri, hogy a 2013 utáni KAP tovább 
korlátozza az összes exporttámogatást –
természetesen azzal a feltétellel, hogy az 
egyéb kereskedelmi partnerek (különösen 
az USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland) 
exporttámogatásait is a WTO-
kötelezettségekkel összhangban kell 
kialakítani, és elválasztja a közvetlen 
kifizetéseket a termeléstől oly módon, 
hogy egymáshoz igazítsa a feltételeket a 
fejlődő országok és az EU mezőgazdasági 
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számára; termékei számára; kéri a Bizottságot, hogy 
finanszírozza az ökológiai és fenntartható 
termelési gyakorlatok előmozdítására 
irányuló átmeneti rendszereket az ilyen 
jellegű szétválasztástól érintett növények 
számára;

Or. de

Módosítás 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el az 
összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől oly 
módon, hogy egyenlő feltételeket teremt az 
EU és a fejlődő országok mezőgazdasági 
termékei számára; kéri a Bizottságot, hogy 
finanszírozza az ökológiai és fenntartható 
termelési gyakorlatok előmozdítására 
irányuló átmeneti rendszereket az ilyen 
jellegű szétválasztástól érintett növények 
számára;

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el az 
összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől; kéri a 
Bizottságot, hogy megfelelő átmeneti 
időszakok mellett hajtsa végre ezeket a 
változásokat az európai vidéki térségekben 
a hátrányos hatások elkerülése, valamint 
az ökológiai és fenntartható termelési 
gyakorlatok előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 19
Corina Creţu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el az 
összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől oly 
módon, hogy egyenlő feltételeket teremt az 
EU és a fejlődő országok mezőgazdasági 
termékei számára; kéri a Bizottságot, hogy 
finanszírozza az ökológiai és fenntartható 

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el az 
összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől oly 
módon, hogy a kereskedelem és a
növekedés ösztönzése érdekében egyenlő 
feltételeket teremt az EU és a fejlődő 
országok mezőgazdasági termékei 
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termelési gyakorlatok előmozdítására 
irányuló átmeneti rendszereket az ilyen 
jellegű szétválasztástól érintett növények 
számára;

számára; kéri a Bizottságot, hogy 
finanszírozza az ökológiai és fenntartható 
termelési gyakorlatok előmozdítására 
irányuló átmeneti rendszereket az ilyen 
jellegű szétválasztástól érintett növények 
számára;

Or. en

Módosítás 20
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el az 
összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől oly 
módon, hogy egyenlő feltételeket teremt az 
EU és a fejlődő országok mezőgazdasági 
termékei számára; kéri a Bizottságot, hogy 
finanszírozza az ökológiai és fenntartható 
termelési gyakorlatok előmozdítására 
irányuló átmeneti rendszereket az ilyen 
jellegű szétválasztástól érintett növények 
számára;

2. kéri, hogy a 2013 utáni KAP törölje el az 
összes exporttámogatást és válassza el a 
közvetlen kifizetéseket a termeléstől oly 
módon, hogy egyenlő feltételeket teremt az 
EU és a fejlődő országok mezőgazdasági 
termékei számára; kéri a Bizottságot, hogy 
finanszírozza az ökológiai és fenntartható 
termelési gyakorlatok előmozdítására 
irányuló átmeneti rendszereket az ilyen 
jellegű szétválasztástól érintett növények 
számára, amelyek kevésbé függenek külső 
kémiai adalékoktól (low external inputs) 
és amelyek termelési gyakorlatai során 
figyelembe veszik a helyi természeti 
adottságokat; kéri továbbá az 
agroökológiai termelési módszerek 
kutatásába történő beruházást és 
közszolgáltatások rendelkezésre 
bocsátását a kistermelők számára a 
fenntartható ökológiai termeléssé való 
átalakítás lehetővé tétele érdekében;

Or. de

Módosítás 21
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a hatékony 
fejlesztési együttműködés biztosítása 
érdekében nagyobb koherenciára van 
szükség a KAP, a kereskedelmi és a 
fejlesztési politika között; megállapítja
továbbá, hogy az EU részéről jobb 
koordinációra van szükség a nem 
kormányzati szervezetekkel, a FAO-val, az 
Egyesült Nemzetek Szervezetével és más 
nemzetközi szervekkel;

Or. de

Módosítás 22
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy a KAP fontos szerepet 
játszik a fejlesztési politika, különösen az 
élelmezésbiztonság területén; megjegyzi, 
hogy a KAP hozzájárulhat az élelmiszerek 
iránti fokozott globális kereslet 
kielégítéséhez;

Or. deMódosítás 23
Corina Creţu

Véleménytervezet
2 a bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy a fejlődő 
országokban hatással vannak az 
élelmiszerbiztonságra az olyan tényezők, 
mint a szegénység, az egészség, a politikai 
stabilitás, az infrastruktúra és a természeti 
katasztrófák;
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Or. en

Módosítás 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. a mezőgazdasági ismeretekről, 
tudományról és fejlesztési technológiáról 
szóló nemzetközi felmérés 
következtetéseivel összhangban azt 
ajánlja, hogy az EU dolgozzon ki olyan új 
élelmiszer- és agrárpolitikát, amely 
támogatja a biogazdálkodást és más 
agroökológiai gyakorlatokat; különösen 
arra is felszólítja a Bizottságot, hogy oly 
módon végezze el a KAP reformját , hogy 
a közvetlen kifizetéseket társadalmi és 
környezetvédelmi feltételekhez köti;

Or. en

Módosítás 25
Franziska Keller,Catherine GrèzeVéleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet arra, hogy a legtöbb fejlődő 
ország jelenleg nettó élelmiszerimportőr; 
hangsúlyozza, hogy a KAP a fejlődő 
országokban található sérülékeny 
piacokra irányuló, közvetlenül és közvetve 
támogatott exportok formájában járul 
hozzá ehhez a tendenciához; emlékeztet 
arra, hogy az élelemhez való jog azt is 
magában foglalja, hogy politikai teret kell 
biztosítani a fejlődő országoknak arra, 
hogy saját maguk és térségeik 
élelmezésének céljával fokozzák a 
fenntartható termelésre irányuló 
kapacitásukat; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy saját mezőgazdasági 
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fejlődésük megóvása érdekében a fejlődő 
országoknak képeseknek kell lenniük a 
szükséges eszközök – köztük a változékony 
vámok és importkvóták (különösen a 
legszegényebb országok számára 
rendelkezésre álló két eszköz) –
használatára;

Or. en

Módosítás 26
Charles Goerens

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. a KAP fejlődő országokra gyakorolt 
negatív összhatásainak enyhítése 
érdekében kéri az EU-t, hogy kereskedelmi 
és fejlesztési politikája révén mozdítsa elő
a fenntartható termelési gyakorlatokat és 
az élelmiszer-szuverenitást a fejlődő 
országokban; úgy véli, hogy rendkívül 
fontos a legkevésbé fejlett országok és a 
nettó élelmiszer-importőr fejlődő országok 
élelmezésbiztonságának megőrzése, a 
földfoglalás megszüntetése, a kistermelők 
és az őshonos termelők tulajdonjogainak 
biztosítása, valamint a vetőmag-
monopóliumok és a speciális peszticidektől 
való függés beszüntetése;

3. kéri az EU-t, hogy kereskedelmi és 
fejlesztési politikája révén járuljon hozzá a
fenntartható termelési gyakorlatok
előmozdításához a fejlődő országokban;
valamint a legkevésbé fejlett országok és a 
nettó élelmiszer-importőr fejlődő országok 
élelmezésbiztonságának megőrzéséhez, a 
földfoglalás megszüntetéséhez, a 
kistermelők és az őshonos termelők 
tulajdonjogainak biztosításához, valamint a 
vetőmag-monopóliumok és a speciális 
peszticidektől való függés beszüntetéséhez
a Cotonou-i Megállapodásban előírt 
partnerségi elvvel összhangban;

Or. en

Módosítás 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. a KAP fejlődő országokra gyakorolt 
negatív összhatásainak enyhítése 

3. kéri az EU-t, hogy kereskedelmi és 
fejlesztési politikája révén mozdítsa elő a 
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érdekében kéri az EU-t, hogy kereskedelmi 
és fejlesztési politikája révén mozdítsa elő 
a fenntartható termelési gyakorlatokat és az 
élelmiszer-szuverenitást a fejlődő 
országokban; úgy véli, hogy rendkívül 
fontos a legkevésbé fejlett országok és a 
nettó élelmiszer-importőr fejlődő országok 
élelmezésbiztonságának megőrzése, a 
földfoglalás megszüntetése, a kistermelők 
és az őshonos termelők tulajdonjogainak 
biztosítása, valamint a vetőmag-
monopóliumok és a speciális peszticidektől 
való függés beszüntetése;

fenntartható termelési gyakorlatokat és az 
élelmezésbiztonságot a fejlődő 
országokban; úgy véli, hogy rendkívül 
fontos számukra az élelmiszertermelés 
diverzifikálásának lehetővé tétele, a 
legkevésbé fejlett országok és a nettó 
élelmiszer-importőr fejlődő országok 
élelmezésbiztonságának megőrzése, a 
földfoglalás megszüntetése, a kistermelők 
és az őshonos termelők tulajdonjogainak 
biztosítása, valamint a vetőmag-
monopóliumok és a speciális peszticidektől 
való függés beszüntetése;

Or. en

Módosítás 28
Filip Kaczmarek

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. a KAP fejlődő országokra gyakorolt 
negatív összhatásainak enyhítése 
érdekében kéri az EU-t, hogy kereskedelmi 
és fejlesztési politikája révén mozdítsa elő 
a fenntartható termelési gyakorlatokat és az 
élelmiszer-szuverenitást a fejlődő 
országokban; úgy véli, hogy rendkívül 
fontos a legkevésbé fejlett országok és a 
nettó élelmiszer-importőr fejlődő országok 
élelmezésbiztonságának megőrzése, a 
földfoglalás megszüntetése, a kistermelők 
és az őshonos termelők tulajdonjogainak 
biztosítása, valamint a vetőmag-
monopóliumok és a speciális 
peszticidektől való függés beszüntetése;

3. megállapítja, hogy az élelmiszer nem 
pusztán áru, hanem az élelmiszerhez való 
hozzáférés az emberi létezés alapvető 
feltétele; kéri az EU-t, hogy kereskedelmi 
és fejlesztési politikája révén – az egyre 
fokozódó kereslettel és a növekvő 
élelmiszerárakkal összefüggésben –
mozdítsa elő a fenntartható termelési 
gyakorlatokat és az élelmezésbiztonságot a 
legkevésbé fejlett országokban és a fejlődő 
országokban;

Or. en
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Módosítás 29
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. a KAP fejlődő országokra gyakorolt 
negatív összhatásainak enyhítése
érdekében kéri az EU-t, hogy kereskedelmi 
és fejlesztési politikája révén mozdítsa elő 
a fenntartható termelési gyakorlatokat és az 
élelmiszer-szuverenitást a fejlődő 
országokban; úgy véli, hogy rendkívül 
fontos a legkevésbé fejlett országok és a 
nettó élelmiszer-importőr fejlődő országok 
élelmezésbiztonságának megőrzése, a 
földfoglalás megszüntetése, a kistermelők 
és az őshonos termelők tulajdonjogainak 
biztosítása, valamint a vetőmag-
monopóliumok és a speciális peszticidektől 
való függés beszüntetése;

3. a KAP fejlődő országokra gyakorolt 
negatív összhatásainak megszüntetése
érdekében kéri az EU-t, hogy kereskedelmi 
és fejlesztési politikája révén mozdítsa elő 
a külső kémiai adalékoktól (low external 
inputs) kevésbé függő fenntartható 
termelési gyakorlatokat és az élelmiszer-
szuverenitást a fejlődő országokban; úgy 
véli, hogy rendkívül fontos a legkevésbé 
fejlett országok és a nettó élelmiszer-
importőr fejlődő országok számára az 
élelemhez való emberi jog megőrzése, a 
földfoglalás megszüntetése, a kistermelők 
és az őshonos termelők szokásjogi 
gyakorlatának és tulajdonjogainak 
biztosítása, valamint a vetőmag-
monopóliumok és a peszticidektől való 
függés beszüntetése;

Or. de

Módosítás 30
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. a KAP fejlődő országokra gyakorolt 
negatív összhatásainak enyhítése 
érdekében kéri az EU-t, hogy kereskedelmi 
és fejlesztési politikája révén mozdítsa elő 
a fenntartható termelési gyakorlatokat és az 
élelmiszer-szuverenitást a fejlődő 
országokban; úgy véli, hogy rendkívül 
fontos a legkevésbé fejlett országok és a 
nettó élelmiszer-importőr fejlődő országok 

3. kéri az EU-t, hogy kereskedelmi és 
fejlesztési politikája révén mozdítsa elő a 
fenntartható termelési gyakorlatokat és az 
élelmiszer-szuverenitást a fejlődő 
országokban; úgy véli, hogy rendkívül 
fontos a legkevésbé fejlett országok és a 
nettó élelmiszer-importőr fejlődő országok 
élelmezésbiztonságának előmozdítása és a 
földfoglalás megszüntetésének, a 
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élelmezésbiztonságának megőrzése, a 
földfoglalás megszüntetése, a kistermelők 
és az őshonos termelők tulajdonjogainak 
biztosítása, valamint a vetőmag-
monopóliumok és a speciális peszticidektől 
való függés beszüntetése;

kistermelők és az őshonos termelők 
tulajdonjogai garantálásának, valamint a 
vetőmag-monopóliumok és a speciális 
peszticidektől való függés beszüntetésének
elősegítése;

Or. de

Módosítás 31
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. a KAP fejlődő országokra gyakorolt 
negatív összhatásainak enyhítése 
érdekében kéri az EU-t, hogy kereskedelmi 
és fejlesztési politikája révén mozdítsa elő 
a fenntartható termelési gyakorlatokat és az 
élelmiszer-szuverenitást a fejlődő 
országokban; úgy véli, hogy rendkívül 
fontos a legkevésbé fejlett országok és a 
nettó élelmiszer-importőr fejlődő országok 
élelmezésbiztonságának megőrzése, a 
földfoglalás megszüntetése, a kistermelők 
és az őshonos termelők tulajdonjogainak
biztosítása, valamint a vetőmag-
monopóliumok és a speciális peszticidektől 
való függés beszüntetése;

3. a KAP fejlődő országokra gyakorolt 
negatív összhatásainak enyhítése 
érdekében kéri az EU-t, hogy kereskedelmi 
és fejlesztési politikája révén mozdítsa elő 
a fenntartható termelési gyakorlatokat és az 
élelmiszer-szuverenitást a fejlődő 
országokban; úgy véli, hogy rendkívül 
fontos a legkevésbé fejlett országok és a 
nettó élelmiszer-importőr fejlődő országok 
élelmezésbiztonságának biztosítása, a 
földfoglalás megszüntetése, a kistermelők, 
női mezőgazdasági termelők és őshonos 
termelők és közösségek tulajdonjogai
veszélyeztetésének elkerülése és azok
biztosítása, valamint a vetőmag-
monopóliumok és a speciális peszticidektől 
való függés beszüntetése;

Or. en

Módosítás 32
Filip Kaczmarek

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy az élelmiszer nem 
csupán árucikknek számít, hanem az 
élelmiszerhez való hozzáférés elsősorban 
az egyetemes emberi jogok körébe 
tartozik;

törölve

Or. en

Módosítás 33
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy az élelmiszer nem 
csupán árucikknek számít, hanem az 
élelmiszerhez való hozzáférés elsősorban 
az egyetemes emberi jogok körébe tartozik;

4. megjegyzi, hogy az élelmiszer nem 
csupán árucikknek számít, hanem az 
egészséges, tápláló és megfelelő 
élelmiszerhez való hozzáférés elsősorban 
az egyetemes emberi jogok körébe 
tartozik; kéri, hogy 2013 után a KAP a 
fejlődő országok számára biztosított 
élelmiszer-szuverenitást és az egészséges 
élelmiszerhez való hozzáférést további 
alapvető célkitűzésekként tartalmazza;

Or. en

Módosítás 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy az élelmiszer nem 
csupán árucikknek számít, hanem az 
élelmiszerhez való hozzáférés elsősorban 
az egyetemes emberi jogok körébe tartozik;

4. megjegyzi, hogy az élelmiszer nem 
csupán árucikknek számít, hanem az 
élelmiszerhez való hozzáférés elsősorban 
az egyetemes emberi jogok körébe tartozik;
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
Európának a világ élelmezésbiztonságával 
kapcsolatos felelőssége a fejlődő 
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országokba irányuló agrárexport fokozása 
helyett főként azzal függ össze, hogy 
lehetővé kell tenni a fejlődő országok 
számára és támogatni kell azokat abban, 
hogy fokozzák és diverzifikálják saját 
termelésüket annak érdekében, hogy 
élelmezésbiztonságuk javuljon, valamint 
hogy ki tudják elégíteni a saját helyi 
piacaikon meglévő keresletet;

Or. en

Módosítás 35
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy az élelmiszer nem 
csupán árucikknek számít, hanem az 
élelmiszerhez való hozzáférés elsősorban 
az egyetemes emberi jogok körébe tartozik;

4. megjegyzi, hogy az élelmiszer nem 
csupán árucikknek számít, hanem az 
élelmiszerhez való hozzáférés elsősorban 
az egyetemes emberi jogok körébe 
tartozik; ezzel összefüggésben felhívja a 
Bizottságot, hogy a harmadik országokkal 
kötött gazdasági, szabadkereskedelmi és 
beruházási megállapodásokat emberi jogi 
hatásvizsgálatnak vesse alá annak 
érdekében, hogy a külpolitika terén ne 
keletkezzen ellentmondás az EU által 
képviselt értékekkel;

Or. de

Módosítás 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. aggályát fejezi ki amiatt, hogy az EU –
a gazdasági partnerségi 
megállapodásokon és más kétoldalú 
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szabadkereskedelmi megállapodásokon 
keresztül – élelmiszerliberalizációs 
menetrendet próbál a fejlődő országokra 
erőltetni, és mezőgazdasági piacaik 
megnyitására kísérli meg őket rávenni; 
emlékeztet arra, hogy miközben a 
védelemben nem részesülő 
takarmányimportok eredményeként az EU
erőteljes függése alakult ki az
fehérjetakarmányok ágazatában, 
Európában viszont az élelmezésbiztonság 
a mezőgazdasági piacok védelme révén 
valósult meg; ennélfogva arra sürgeti az 
EU-t, hogy tartózkodjon attól, hogy 
mezőgazdasági piacuk megnyitására 
kényszerítse a fejlődő országokat;

Or. en

Módosítás 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. aggodalommal állapítja meg, hogy az 
EU-nak az importált takarmánytól –
különösen a szójától – való függése 
hozzájárult a külföldi termőföld iránti 
fokozódó kereslethez, ami Dél-
Amerikában hozzájárult az erdőirtáshoz, a 
közösségek elvándorlásához, valamint a 
géntechnológiával módosított szója
elterjedéséhez; ennek megfelelően felkéri 
a Bizottságot, hogy tegye egyik 
prioritásává az importált 
fehérjetakarmánytól való függés 
csökkentését, azaz az EU-ban a 
fenntartható fehérjenövények 
kialakításán és elterjesztésén keresztül;

Or. en
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Módosítás 38
Filip Kaczmarek

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek árai körül zajló nemzetközi 
spekuláció elleni fellépés keretében az új 
KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és 
szabályokat kell kidolgoznia a 
mezőgazdasági alapanyagok származékos 
kereskedelmének irányítására és az 
átláthatóság növelésére; úgy véli, hogy az 
EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági aukciós piacok és helyi 
elosztó rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója 
az ellátási láncban növelhető;

törölve

Or. en

Módosítás 39
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek árai körül zajló nemzetközi 
spekuláció elleni fellépés keretében az új 
KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és 
szabályokat kell kidolgoznia a 
mezőgazdasági alapanyagok származékos 
kereskedelmének irányítására és az 
átláthatóság növelésére; úgy véli, hogy az 
EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági aukciós piacok és helyi 
elosztó rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója az 
ellátási láncban növelhető;

5. úgy véli, hogy az EU-nak követnie kell 
jogilag kötelező erejű célkitűzéseit és 
elveit, különösen a világszerte uralkodó 
éhezés és szegénység elleni küzdelmet, 
ezért a mezőgazdasági termékek árai körül 
zajló nemzetközi spekuláció elleni fellépés 
keretében az új KAP-nak megfelelő 
mechanizmusokat és szabályokat kell 
kidolgoznia a mezőgazdasági alapanyagok 
származékos kereskedelmének irányítására 
és az átláthatóság növelésére; felhív az 
USA példájának követésére és a 
mezőgazdasági alapanyagokon alapuló 
származékos termékek pozícióira 
vonatkozó korlátozások bevezetésére és 
hatékony ellenőrzésére; ragaszkodik 
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központi szabályozó szervek 
létrehozásához a mezőgazdaság területén 
az úgynevezett tőzsdén kívüli (over the 
counter, OTC) tranzakciók korlátozása és 
így a szükséges átláthatóság megteremtése 
érdekében; úgy véli, hogy az EU-nak 
példát kell mutatnia helyi mezőgazdasági 
aukciós piacok és helyi elosztó rendszerek 
felállításával, amelyek segítségével a 
kistermelők alkupozíciója az ellátási 
láncban növelhető;

Or. de

Módosítás 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek árai körül zajló nemzetközi 
spekuláció elleni fellépés keretében az új 
KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és 
szabályokat kell kidolgoznia a 
mezőgazdasági alapanyagok származékos 
kereskedelmének irányítására és az 
átláthatóság növelésére; úgy véli, hogy az 
EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági aukciós piacok és helyi 
elosztó rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója az 
ellátási láncban növelhető;

5. kiemeli, hogy az agráráruk 
áringadozásai a szegény országokat 
sújtják a leginkább; úgy véli, hogy a 
mezőgazdasági termékek árai körül zajló 
nemzetközi spekuláció elleni fellépés 
keretében az új KAP-nak megfelelő 
mechanizmusokat és szabályokat kell 
kidolgoznia a mezőgazdasági alapanyagok 
származékos kereskedelmének irányítására 
és az átláthatóság növelésére; úgy véli, 
hogy az EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági piacok és helyi elosztó 
rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója az 
ellátási láncban növelhető;

Or. en

Módosítás 41
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek árai körül zajló nemzetközi 
spekuláció elleni fellépés keretében az új 
KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és 
szabályokat kell kidolgoznia a 
mezőgazdasági alapanyagok származékos 
kereskedelmének irányítására és az 
átláthatóság növelésére; úgy véli, hogy az 
EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági aukciós piacok és helyi 
elosztó rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója 
az ellátási láncban növelhető;

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek árai körül zajló nemzetközi 
spekuláció elleni fellépés keretében az új 
KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és 
szabályokat kell kidolgoznia a 
mezőgazdasági alapanyagok származékos 
kereskedelmének irányítására és az 
átláthatóság növelésére; a mezőgazdasági 
készletek bejelentésének egész világra 
kiterjedő rendszere mellett érvel, és 
rámutat arra, hogy mérlegelni kellene a 
fontos mezőgazdasági alapanyagok 
készletraktárazását;

Or. de

Módosítás 42
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek árai körül zajló nemzetközi 
spekuláció elleni fellépés keretében az új 
KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és 
szabályokat kell kidolgoznia a 
mezőgazdasági alapanyagok származékos 
kereskedelmének irányítására és az 
átláthatóság növelésére; úgy véli, hogy az 
EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági aukciós piacok és helyi 
elosztó rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója az
ellátási láncban növelhető;

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek árai körül zajló nemzetközi 
spekuláció elleni fellépés keretében az új 
KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és 
szabályokat kell kidolgoznia a 
mezőgazdasági alapanyagok származékos 
kereskedelmének irányítására és az 
átláthatóság növelésére; úgy véli, hogy az 
EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági aukciós piacok és helyi 
elosztó rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója a
globális ellátási láncban növelhető;

Or. en
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Módosítás 43
Charles Goerens

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek árai körül zajló nemzetközi 
spekuláció elleni fellépés keretében az új 
KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és 
szabályokat kell kidolgoznia a 
mezőgazdasági alapanyagok származékos 
kereskedelmének irányítására és az 
átláthatóság növelésére; úgy véli, hogy az 
EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági aukciós piacok és helyi 
elosztó rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója az 
ellátási láncban növelhető;

5. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek árai körül zajló nemzetközi 
spekuláció elleni fellépés keretében az új 
KAP-nak megfelelő mechanizmusokat és 
szabályokat kell kidolgoznia a 
származékos mezőgazdasági alapanyagok 
és az átláthatóság növelése terén; úgy véli, 
hogy az EU-nak példát kell mutatnia helyi 
mezőgazdasági aukciós piacok és helyi 
elosztó rendszerek felállításával, amelyek 
segítségével a kistermelők alkupozíciója az 
ellátási láncban növelhető;

Or. en

Módosítás 44
Åsa Westlund

Véleménytervezet
5a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri, hogy sürgősen szükség van a 
világ élelmezésbiztonságának – az 
élelmezés szempontjából a világ 
legkevésbé biztonságos térségeiben a 
mezőgazdaságba való befektetés fokozása 
révén történő – biztosítására; 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy a 
mezőgazdasági fejlődésnek az élelemhez 
való jogon és az élelmiszer-előállításhoz 
való jogon kell alapulnia, valamint, hogy 
az EU-nak el kell ismernie és védenie kell 
azt, hogy a fejlődő országoknak meg kell 
valósítaniuk az élelmezésbiztonságot;
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Or. en

Módosítás 45
Filip Kaczmarek

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. radikális változtatást kér az EU–
Mercosur megállapodás tárgyalási 
szövegében válaszul a Bizottság 
hatásvizsgálatára, amely figyelmeztet az 
illegális fakitermelés és az illegális ipari 
célú termelés vidéki közösségek és 
környezet kárára történő széles körű 
elterjedésére, és több ezer vidéki 
munkahely Európából való eltűnésére, 
ami akadályozza a KAP hatékonyságát.

6. kéri a Bizottságot, hogy biztosítson 
részletes hatásvizsgálatot valamennyi, 
folyamatban lévő kereskedelmi 
tárgyalásra, különösen az EU–Mercosur
társulási megállapodásra vonatkozóan, 
amely nem érintheti hátrányosan a fejlődő 
országokat, és amely nem veszélyeztetheti 
a KAP 2020-szal kapcsolatos 
hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 46
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. radikális változtatást kér az EU–
Mercosur megállapodás tárgyalási 
szövegében válaszul a Bizottság 
hatásvizsgálatára, amely figyelmeztet az 
illegális fakitermelés és az illegális ipari 
célú termelés vidéki közösségek és 
környezet kárára történő széles körű 
elterjedésére, és több ezer vidéki 
munkahely Európából való eltűnésére, ami 
akadályozza a KAP hatékonyságát.

6. felülvizsgálatot kér az EU–Mercosur 
megállapodás tárgyalási szövegében 
válaszul a Bizottság hatásvizsgálatára, 
amely figyelmeztet az illegális fakitermelés 
és az illegális ipari célú termelés vidéki 
közösségek és környezet kárára történő 
széles körű elterjedésének, és több ezer 
vidéki munkahely Európából való 
eltűnésének lehetőségére, ami akadályozza 
a KAP hatékonyságát.

Or. de
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Módosítás 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. radikális változtatást kér az EU–
Mercosur megállapodás tárgyalási 
szövegében válaszul a Bizottság 
hatásvizsgálatára, amely figyelmeztet az 
illegális fakitermelés és az illegális ipari 
célú termelés vidéki közösségek és 
környezet kárára történő széles körű 
elterjedésére, és több ezer vidéki 
munkahely Európából való eltűnésére, 
ami akadályozza a KAP hatékonyságát.

6. az EU–Mercosur megállapodás 
tekintetében megfelelően kiegyensúlyozott 
tárgyalási szövegre szólít fel, amely 
figyelembe veszi a Bizottság 
hatásvizsgálatát; megvalósítható 
alternatívákra szólít fel a Mercosur-
országok fejlődésének előmozdítása és az 
európai termelőkre gyakorolt hatások 
csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 48
Gay Mitchell

Véleménytervezet
7 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7. elismeri, hogy a KAP reformjai 
jelentősen csökkentették az EU 
mezőgazdasági termelése által a fejlődő 
országokra gyakorolt hatást, amellett, 
hogy az export-visszatérítésekkel mindent 
megtettek, csak éppen nem szüntették meg 
azokat; felszólítja az EU-t, hogy 
különösen annak biztosításával ismerje el 
a fejlődő országok agrárágazatai 
támogatásának fontosságát, hogy a 
mezőgazdaság prioritást élvez a fejlődő 
országokban és az EU tengerentúli 
fejlődési támogatásra vonatkozó 
költségvetésében;

Or. en
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Módosítás 49
Filip Kaczmarek

Véleménytervezet
7 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja az Európai Uniót, hogy 
biztosítsa a konzisztenciát a KAP, 
valamint fejlesztési és kereskedelmi 
politikái között, miközben figyelembe veszi 
az uniós tagállamok és a fejlődő országok 
mezőgazdasági termelőinek igényeit és 
aggályait, amellett, hogy tiszteletben tartja 
a politikák fejlesztési célú 
koherenciájának elvét;

Or. en


