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Módosítás 1
Julie Girling

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
hosszú távú élelmezésbiztonsági 
célkitűzéseket kövessen, amelyek 
ösztönzik a fenntartható mezőgazdasági 
termelés új formáit, amelyek 
energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, az éghajlatváltozásra, a 
források kimerülésére, a vízszennyezésre, a 
talajerózióra és a biodiverzitás 
csökkenésére stb.;

Or. en

Módosítás 2
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés ösztönzésére 
alakítottak ki, amelyek 
energiatakarékosak, elősegítik a
nyersanyagok eredményesebb
felhasználását, és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
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a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb..;

Or. de

Módosítás 3
Linda McAvan

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
hosszú távú élelmezésbiztonsági 
célkitűzést kövessen, amely ösztönzi a 
fenntartható mezőgazdasági termelés új 
formáit, amelyek energiatakarékosak, 
csökkentik a vegyszerek használatát és 
hatékonyabban használják ki az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségeket; 
rámutat, hogy a KAP-nak válaszokat kell 
adnia a környezetvédelmi kihívásokra, 
például az éghajlatváltozásra, a források 
kimerülésére, például a vízszennyezésre, a 
talajerózióra és a biodiverzitás 
csökkenésére, stb.;

Or. en

Módosítás 4

Sandrine Bélier, Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmezésbiztonsági célkitűzéseket 
kövessen, amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit,
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amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják fel az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, például a 
vízszennyezésre, a talajerózióra, a 
biodiverzitás csökkenésére stb.;

Or. en

Módosítás 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a biodiverzitás 
csökkenésére, a vízszennyezésre és a 
talajerózióra, stb.;

Or. en

Módosítás 6
Chris Davies

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például a biodiverzitás 
csökkenésére, az éghajlatváltozásra, a 
források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

Or. en

Módosítás 7
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-politikai célkitűzéseket
kövessen, amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés és fogyasztás új 
formáit, illetve ösztönzőket biztosítanak 
ezek számára, amelyek biztosítják az 
élelmiszerellátást, energiatakarékosak, 
csökkentik a vegyszerek használatát és 
hatékonyabban használják ki az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségeket; 
rámutat, hogy a KAP-nak válaszokat kell 
adnia a környezetvédelmi, egészségügyi és 
társadalmi kihívásokra, például az 
éghajlatváltozásra, a biodiverzitás 
csökkenésére (ideértve a „mezőgazdasági 
biodiverzitást”), a források kimerülésére, a 
vízszennyezésre és a talajerózióra, az 
egészségügy terén fennálló 
egyenlőtlenségekre, a krónikus 
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betegségekre, a szegénységre és az EU-
ban zajló demográfiai változásra;

Or. en

Módosítás 8
Anne Delvaux

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen és 
biztosítsa a megfelelő finanszírozást, ami
ösztönzi a fenntartható mezőgazdasági 
termelés új formáit, amelyek 
energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, anélkül azonban, hogy 
ez veszélyeztetné a gazdaságok 
életképességét és az Európai Unió egész 
területén való létezésüket;

Or. fr

Módosítás 9
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
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amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát, több figyelmet 
fordítanak az állatok egészségére és 
jólétére, és hatékonyabban használják ki az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségeket; 
rámutat, hogy a KAP-nak válaszokat kell 
adnia a környezetvédelmi kihívásokra, 
például az éghajlatváltozásra, a források 
kimerülésére, a vízszennyezésre és a 
talajerózióra, stb.;

Or. en

Módosítás 10
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre 
és a talajerózióra, stb.;

1. kéri, hogy a 2013 utáni KAP olyan 
élelmiszer-célkitűzéseket kövessen, 
amelyek ösztönzik a fenntartható 
mezőgazdasági termelés új formáit, 
amelyek energiatakarékosak, csökkentik a 
vegyszerek használatát és hatékonyabban 
használják ki az ökoszisztémákban rejlő 
lehetőségeket; rámutat, hogy a KAP-nak 
válaszokat kell adnia a környezetvédelmi 
kihívásokra, például az éghajlatváltozásra, 
a források kimerülésére, a vízszennyezésre,
a talajerózióra és az állatok védelmére stb.;

Or. en

Módosítás 11
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a KAP 
valamennyi előző reformjának (az 1992-es 
McSharry-féle reformnak, az „Agenda 
2000” reformnak, a 2003. évi reformnak, 
a 2008. évi állapotfelmérésnek) az volt a 
célja, hogy az európai mezőgazdasági 
termelők teljesítsék a nemzetközileg 
legmagasabb szintű környezetvédelmi és 
állatjólléti, valamint az élelmiszerek 
nyomon követhetőségére vonatkozó 
normákat; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben, hogy ezeknek a 
normáknak a teljesítése során fellépő 
költségeket a piac nem ellentételezi;
(Ennek a bekezdésnek az új 1. bekezdést 
kell képeznie, ezért azt legelőre kell 
helyezni.)

Or. de

Módosítás 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. felszólít arra, hogy a következő 
finanszírozási időszakban az EU 2020 
stratégia célkitűzéseivel összhangban 
korszerűsítsék az EU mezőgazdasági 
költségvetését;

Or. en

Módosítás 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1 b. felszólít a közvetlen kifizetések egy 
második szintjének bevezetésére, 
amelynek keretében az alapvető közvetlen 
kifizetések 25–40%-át minden 
tagállamban uniós szintű ösztönző 
rendszerként használják fel, amelynek 
célja a fenntarthatóság javítása az 
erőforrás- és a termelési hatékonyság 
javításával, ezzel fokozva az uniós 
mezőgazdaság versenyképességét, 
összhangban „Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemterve” 
címmel a Bizottság által a közelmúltban 
közzétett dokumentummal;

Or. en

Módosítás 14
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli, hogy a Bizottság közleménye 
– a KAP kizöldítése révén – hangsúlyt 
helyez a környezeti közjavak 
megteremtésére, és üdvözli a Bizottság 
arra irányuló szándékát, hogy visszaállítja 
a változatosságot a mezőgazdasági 
ágazatban, ami rendkívül fontos lehetőség 
a zöldebb és fenntarthatóbb KAP 
megvalósításához;

Or. en
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Módosítás 15
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy meg kell teremteni a 
helyes egyensúlyt az intenzív termelési 
módszereket feltételező 
termelékenységnövelés igénye és az 
energiaforrások megőrzésének, és ezek 
fenntartható kiakanázásának igénye 
között, a környezet, közegészségügy és 
állatjólét tiszteletben tartásával; 

Or. ro

Módosítás 16
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a jelenlegi rendkívül 
intenzív állattenyésztési módszerek 
gyakran nem fenntarthatók és negatívan 
hatnak az állatok egészségére és jólétére, 
ami szintén negatívan hathat a 
közegészségre és az élelmiszerbiztonságra; 
ezért felszólít arra, hogy a KAP az olyan 
állattenyésztési módszereket támogassa, 
amelyek tiszteletben tartják a környezetet, 
valamint az állatok egészségét és jólétét;

Or. en
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Módosítás 17
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy mivel a KAP-nak 
képesnek kell lenni minden olyan
kihívásra való reagálásra, amely a 
népesség, a fejlődés, a biodiverzitás, a 
környezet és a földterületek szűkösségével 
kapcsolatban felmerül, a közös európai 
élelmiszer-politika létrehozására irányuló 
szakpolitikai kezdeményezést kell 
kidolgozni;

Or. en

Módosítás 18
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a KAP egyszerre érinti a 
mezőgazdasági termelőket és általában 
véve a lakosságot is – akik egyszerre 
adófizetők és fogyasztók –, mivel az 
utóbbiak hasznára válnak a biztonságos 
élelmiszerek, az egészséges környezet, a jó 
egészségi állapot és a jó foglalkoztatási 
kilátások;

2. rámutat, hogy a KAP kulcsszerepet 
játszik mind a mezőgazdasági termelők, 
mind általában véve a lakosság számára is 
– akik egyszerre adófizetők és fogyasztók 
–, mivel az utóbbiak hasznára válnak a 
biztonságos és kedvező árú élelmiszerek, 
az egészséges környezet, a jó egészségi 
állapot és a jó foglalkoztatási kilátások;

Or. de

Módosítás 19
Gaston Franco

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a KAP egyszerre érinti a 
mezőgazdasági termelőket és általában 
véve a lakosságot is – akik egyszerre 
adófizetők és fogyasztók –, mivel az 
utóbbiak hasznára válnak a biztonságos 
élelmiszerek, az egészséges környezet, a jó 
egészségi állapot és a jó foglalkoztatási 
kilátások;

2. rámutat, hogy a KAP egyszerre érinti a 
mezőgazdasági termelőket és általában 
véve a lakosságot is – akik egyszerre 
adófizetők és fogyasztók –, mivel az 
utóbbiak hasznára válnak a biztonságos 
élelmiszerek, az egészséges környezet, a jó 
egészségi állapot és a jó foglalkoztatási 
kilátások, és mivel nő az igény a minőségi 
termékek és a környezetbarát gyakorlatok 
általános elterjesztése iránt;

Or. fr

Módosítás 20

Sandrine Bélier, Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a KAP egyszerre érinti a 
mezőgazdasági termelőket és általában 
véve a lakosságot is – akik egyszerre 
adófizetők és fogyasztók –, mivel az 
utóbbiak hasznára válnak a biztonságos 
élelmiszerek, az egészséges környezet, a jó 
egészségi állapot és a jó foglalkoztatási 
kilátások;

2. rámutat, hogy a KAP egyszerre érinti a 
mezőgazdasági termelőket és általában 
véve a lakosságot is – akik egyszerre 
adófizetők és fogyasztók –, mivel 
mindenkinek a hasznára válnak a 
biztonságos élelmiszerek, az egészséges 
környezet, a jó egészségi állapot és a jó 
foglalkoztatási kilátások;

Or. en

Módosítás 21
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a KAP egyszerre érinti a 
mezőgazdasági termelőket és általában 
véve a lakosságot is – akik egyszerre 
adófizetők és fogyasztók –, mivel az 
utóbbiak hasznára válnak a biztonságos 
élelmiszerek, az egészséges környezet, a jó 
egészségi állapot és a jó foglalkoztatási 
kilátások;

2. rámutat, hogy a KAP egyszerre érinti a 
mezőgazdasági termelőket és általában 
véve a lakosságot is – akik egyszerre 
adófizetők és fogyasztók –, és mindkettőt, 
mivel az utóbbiak hasznára válnak a 
biztonságos és tápláló élelmiszerek, az 
egészséges környezet, a jó egészségi 
állapot és a jó foglalkoztatási kilátások;

Or. en

Módosítás 22
Julie Girling

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely magában 
foglalja a természeti hátrányokhoz 
kapcsolódó kifizetéseket és a „zöld 
pontos” termékeknek, illetve a 
veszélyeztetett régióknak nyújtott 
kifizetetéseket; 

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely magában 
foglalja a természeti hátrányokhoz 
kapcsolódó kifizetéseket és a 
veszélyeztetett régióknak, valamint azon 
mezőgazdasági termelőnek nyújtott 
kifizetéseket, akikre a Natura 2000 
területeken egyedi gazdálkodási 
követelmények vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 23
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely magában 

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely megtéríti a 
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foglalja a természeti hátrányokhoz 
kapcsolódó kifizetéseket és a „zöld 
pontos” termékeknek, illetve a 
veszélyeztetett régióknak nyújtott 
kifizetetéseket;

nemzetközi összehasonlításban magas 
szintű normák betartását és az olyan 
közjavak előállítását, amelyeket a piac 
nem ellentételez; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy a jövőben is ki kell 
egyenlíteni a természeti hátrányokat;

Or. de

Módosítás 24
Gaston Franco

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely magában 
foglalja a természeti hátrányokhoz 
kapcsolódó kifizetéseket és a „zöld pontos” 
termékeknek, illetve a veszélyeztetett 
régióknak nyújtott kifizetetéseket;

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely magában 
foglalja a természeti hátrányokhoz 
kapcsolódó kifizetéseket és a „zöld pontos” 
termékeknek, illetve a veszélyeztetett 
régióknak, különösen a hegyvidéki 
mezőgazdasági területeknek nyújtott 
kifizetetéseket;

Or. fr

Módosítás 25

Sandrine Bélier, Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely magában 
foglalja a természeti hátrányokhoz
kapcsolódó kifizetéseket és a „zöld 
pontos” termékeknek, illetve a 

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely magában 
foglalja a különleges gazdálkodási 
rendszerekhez – például a 
biogazdálkodáshoz, a jelentős természeti 
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veszélyeztetett régióknak nyújtott 
kifizetetéseket;

értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerekhez – és az extenzív 
gazdálkodásra használt legelőkhöz és 
rétekhez kapcsolódó kifizetéseket, 
valamint azon mezőgazdasági termelőnek 
nyújtott kifizetéseket, akikre a 
Natura 2000 területeken egyedi 
gazdálkodási követelmények vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 26
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely magában 
foglalja a természeti hátrányokhoz 
kapcsolódó kifizetéseket és a „zöld pontos” 
termékeknek, illetve a veszélyeztetett 
régióknak nyújtott kifizetetéseket;

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása olyan 
modellen alapuljon, amely magában 
foglalja a természeti hátrányokhoz –
többek között a szigeti és a hegyvidéki 
régiókhoz – kapcsolódó kifizetéseket és a 
„zöld pontos” termékeknek, illetve a 
veszélyeztetett régióknak nyújtott 
kifizetetéseket;

Or. en

Módosítás 27
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhív, hogy a KAP finanszírozása 
olyan modellen alapuljon, amely
magában foglalja a természeti 
hátrányokhoz kapcsolódó kifizetéseket és a 
„zöld pontos” termékeknek, illetve a 
veszélyeztetett régióknak nyújtott 

3. felhív, hogy a KAP finanszírozási 
modellje foglalja magába a természeti 
hátrányokhoz kapcsolódó kifizetéseket és a 
„zöld pontos” termékeknek, illetve a 
veszélyeztetett régióknak nyújtott 
kifizetetéseket;
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kifizetetéseket;

Or. en

Módosítás 28
Oreste Rossi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy a KAP-finanszírozás 
odaítélése során ne csak a megművelt 
terület nagyságát, hanem a termelés 
minőségét, a környezetbarát 
mezőgazdasági technikák használatát, a 
földrajzilag hátrányos helyzetű 
térségekben való elhelyezkedést és a 
fiatalok jelenlétét is vegyék figyelembe.

Or. it

Módosítás 29
Oreste Rossi

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri, hogy a KAP finanszírozásának 
odaítélése során megfelelő módon vegyék 
figyelembe a hivatásos termelőket: ők 
azok, akik a mezőgazdasági üzemekből 
élnek, ellentétben a nagy 
vállalkozáscsoportokkal vagy befektetési 
alapokkal, akik a mezőgazdaságra csak 
alternatív pénzügyi befektetési 
rendszerként tekintenek.

Or. it
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Módosítás 30
Gaston Franco

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. a támogatások elosztási rendszerében 
olyan területi megközelítést támogat, 
amely a gazdaságok, valamint a terület 
fenntarthatóságának előmozdítása 
érdekében figyelembe veszi a a földrajzi 
helyek sokféleségét;

Or. fr

Módosítás 31
Julie Girling

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi és biológiai 
sokféleségre vonatkozó teljesített 
kritériumok száma alapján finanszírozzák, 
annak érdekében, hogy magas színvonalú 
élelmiszert állítsanak elő fenntartható 
módszerekkel; rámutat, hogy a kellő 
finanszírozás jelenti az egyetlen garanciát 
a célzott agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére;

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi és biológiai 
sokféleségre vonatkozó teljesített 
kritériumok száma alapján finanszírozzák, 
annak érdekében, hogy magas színvonalú 
élelmiszert állítsanak elő fenntartható 
módszerekkel; 

Or. en

Módosítás 32
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi és biológiai 
sokféleségre vonatkozó teljesített 
kritériumok száma alapján finanszírozzák, 
annak érdekében, hogy magas színvonalú 
élelmiszert állítsanak elő fenntartható 
módszerekkel; rámutat, hogy a kellő 
finanszírozás jelenti az egyetlen garanciát 
a célzott agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére;

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megszilárdítására, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi, erőforrás-
hatékonysági és a biológiai sokféleség 
védelméhez való hozzájárulásra vonatkozó 
teljesített kritériumok száma alapján 
finanszírozzák, annak érdekében, hogy 
továbbra is magas színvonalú élelmiszert 
állítsanak elő fenntartható gyakorlatokkal; 
rámutat, hogy a kellő költségvetési 
előirányzat jelenti az egyetlen garanciát a 
célzott új, környezetbarátabb gyakorlatok 
és meglévő agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére;

Or. de

Módosítás 33

Sandrine Bélier, Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi és biológiai 
sokféleségre vonatkozó teljesített 
kritériumok száma alapján finanszírozzák, 
annak érdekében, hogy magas színvonalú 
élelmiszert állítsanak elő fenntartható 
módszerekkel; rámutat, hogy a kellő 
finanszírozás jelenti az egyetlen garanciát a 
célzott agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére;

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi és biológiai 
sokféleségre vonatkozó teljesített 
kritériumok száma alapján finanszírozzák, 
annak érdekében, hogy magas színvonalú 
élelmiszert állítsanak elő fenntartható 
módszerekkel; rámutat, hogy a kellő 
finanszírozás jelenti az egyetlen garanciát a 
célzott agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére;

Or. en
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Módosítás 34
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi és biológiai 
sokféleségre vonatkozó teljesített 
kritériumok száma alapján finanszírozzák, 
annak érdekében, hogy magas színvonalú 
élelmiszert állítsanak elő fenntartható 
módszerekkel; rámutat, hogy a kellő 
finanszírozás jelenti az egyetlen garanciát a 
célzott agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére;

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért finanszírozzák, hangsúlyozva, hogy 
a KAP-nak számos környezetvédelmi, 
biodiverzitással kapcsolatos és 
közegészségügyi célkitűzés végrehajtására 
kell törekednie, hogy magas színvonalú és 
tápértékű élelmiszert állítsanak elő 
elérhető árakon, fenntartható 
módszerekkel; rámutat, hogy a kellő 
finanszírozás jelenti az egyetlen garanciát a 
célzott agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére; felhív a fogyasztók 
és a mezőgazdasági termelők pozíciójának 
egy jobban működő élelmiszerlánc 
keretében történő megerősítését célzó 
intézkedésekre;

Or. en

Módosítás 35
Anne Delvaux

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi és biológiai 
sokféleségre vonatkozó teljesített 
kritériumok száma alapján 
finanszírozzák, annak érdekében, hogy 
magas színvonalú élelmiszert állítsanak elő 
fenntartható módszerekkel; rámutat, hogy a 
kellő finanszírozás jelenti az egyetlen 
garanciát a célzott agrár-környezetvédelmi 

4. felkér a nagyra törő környezetvédelmi 
és biológiai sokféleségre vonatkozó 
célkitűzések eléréséhez elegendő forrás 
biztosítására, annak érdekében, hogy 
magas színvonalú élelmiszert állítsanak elő 
fenntartható módszerekkel; rámutat, hogy a 
kellő finanszírozás jelenti az egyetlen 
garanciát a célzott agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére;
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intézkedések sikerére;

Or. fr

Módosítás 36
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi és biológiai 
sokféleségre vonatkozó teljesített 
kritériumok száma alapján finanszírozzák, 
annak érdekében, hogy magas színvonalú 
élelmiszert állítsanak elő fenntartható 
módszerekkel; rámutat, hogy a kellő 
finanszírozás jelenti az egyetlen garanciát a 
célzott agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére;

4. felkér annak az elképzelésnek a 
megerősítésére, mely szerint mindkét 
pillért a környezetvédelmi és biológiai 
sokféleségre vonatkozó teljesített 
kritériumok száma alapján finanszírozzák, 
annak érdekében, hogy magas színvonalú 
élelmiszert állítsanak elő fenntartható 
módszerekkel; rámutat, hogy a kellő 
finanszírozás jelenti az egyetlen garanciát a 
célzott agrár-környezetvédelmi 
intézkedések sikerére; követeli a széles 
körben elterjedt biogazdálkodásra való 
átállás előkészítése érdekében új 
finanszírozási mechanizmus kötelező 
létrehozását;

Or. en

Módosítás 37
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
agrárpolitika környezetbarátabbá válása a 
mezőgazdasági termelők számára 
valójában nem újdonság, mivel az összes 
egymást követő reform figyelembe vette a 
KAP e szempontjának megerősítését;
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Or. de

Módosítás 38
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza azokat a 
szolgáltatásokat, amelyeket az európai 
mezőgazdasági termelők nyújtanak az 
európai társadalom számára, különösen a 
változatosan megművelt táj megőrzésével, 
valamint a természeti erőforrások 
védelméhez és kezeléséhez, valamint az 
éghajlatvédelemhez való fontos 
hozzájárulásukkal;

Or. de

Módosítás 39
Linda McAvan

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. a környezetvédelmi kihívásoknak való 
megfelelés, valamint a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott állami támogatás 
létjogosultságának teljes körű biztosítása 
érdekében úgy véli, hogy a közjavak 
ellentételezése tekintetében átfogó 
megközelítésre van szükség; a 
környezetvédelmi normák és ösztönzők 
egységes rendszerének megteremtésére 
szólít fel valamennyi KAP-kifzetés 
tekintetében, ideértve az alábbiakat: 
- az első pillér keretében a kötelező jó 
agronómiai gyakorlatokat – például 
vetésforgó, üzemi szintű környezetbarát 
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infrastruktúrák, talajtakarás és 
tápanyagegyensúly – tartalmazó egyszerű 
csomag; ezenkívül a Natura 2000 
területeken gazdálkodó mezőgazdasági 
termelők számára, valamint 
biogazdaságok és külterjes gazdálkodásra 
használt legelők és rétek tekintetében 
biztosított kiegészítések;
- egy megfelelő célokkal és forrásokkal 
rendelkező második pillér, amelynek 
intézkedései az alapvető jó gyakorlatokon 
felül is segítik a mezőgazdasági termelőket 
és hozzájárulnak az EU 
éghajlatváltozással, biodiverzitással 
kapcsolatos és vízügyi céljainak 
megvalósításához;

Or. en

Módosítás 40
Oreste Rossi

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a KAP 
finanszírozásának visszafogása helyett 
inkább annak módosítására van szükség a 
megművelt területek tényleges 
termelékenységének ösztönzése, valamint 
az ökoszisztéma, a biológiai sokféleség 
megőrzésével, a fogyasztók és a 
gazdálkodók egészségének védelmével és a 
mezőgazdasági termékek minőségével 
kapcsolatos célok megvalósítása 
érdekében;

Or. it
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Módosítás 41
Chris Davies

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy a nem fenntartható 
gyakorlatokat előmozdító támogatások 
ellentétesek az EU környezetvédelmi 
politikája tekintetében kinyilvánított 
célokkal, és felszólít a kifizetési rendszer 
kiigazítására az ilyen ellentmondások 
elkerülése, illetve a jó gyakorlatok 
előmozdítása érdekében; 

Or. en

Módosítás 42
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy a környezetvédelmi 
kihívásoknak való megfelelés, valamint a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
köztámogatás létjogosultságának teljes 
körű biztosítása érdekében a közjavak 
ellentételezése tekintetében átfogó 
megközelítésre van szükség; egységes 
rendszer létrehozására szólít fel, amely 
többek között tartalmazza az egyszerűsített 
feltételességhez kapcsolódó viszonyítási 
pontot és a sajátos első pillérbeli 
hozzájárulásokat a védett területeken 
(Natura 2000 területek és más, nemzeti 
szinten kijelölt védett területek) 
gazdálkodó mezőgazdasági termelők 
számára;

Or. en
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Módosítás 43
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. erőfeszítéseket kell tenni az 
egészségesebb és fenntarthatóbb 
táplálkozás előmozdítása érdekében 
azáltal, hogy szorosabb kapcsolatokat 
hoznak létre a termelési és a fogyasztási 
politikák között, ideértve a közbeszerzést, 
az étkeztetési politikát és a kereslet 
vezérelte szakpolitikákat;

Or. en

Módosítás 44
Jo Leinen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. előnyben részesíti azon mezőgazdasági 
módszerek elsődleges támogatását, 
amelyek hozzájárulnak az 
éghajlatváltozás enyhítéséhez vagy a 
szénmegkötéshez a talajban;

Or. de

Módosítás 45

Sandrine Bélier, Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy figyelembe véve az 
éghajlatváltozás hatásait és a fajok 
megnövekedett mértékű kipusztulását, 
egészséges, biológiailag sokszínű és 
ellenálló ökoszisztémákra van szükség, 
amelyek továbbra is betöltik a jólétünkhöz 
nélkülözhetetlen funkciókat, ideértve a 
rendkívüli időjárási események hatásának 
tompítását, a víz- és a tápanyagok 
körforgását és a szénmegkötést; 
hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális 
szintű fajpusztulási esetek visszaszorítása 
érdekében a táj egészét érintő 
fenntartható, környezetbarát 
földhasználatra van szükség, segítve a 
különféle fajok alkalmazkodását és a 
migrációt, a mezőgazdasági termelők 
számára a Natura 2000 területek védelme
céljából, valamint a hatékony agrár-
környezetvédelmi rendszerek tekintetében 
nyújtott támogatás révén; ezért támogatja 
az agrár-ökoszisztéma megközelítést és a 
mezőgazdasági üzemek szintjén kötelező, 
az ökológiai infrastruktúra növelésére 
irányuló intézkedéseket, és azt, hogy 
hangsúlyt helyezzenek a magas természeti 
értéket képviselő mezőgazdasági 
földterületek vagy erdőterületek, 
mezőgazdasági hasznosítású vizes 
területek és állandó (szántatlan) legelők 
megőrzésére és rehabilitációjára, a szén-
dioxid megkötése, a folyószabályozás 
optimalizálása és a biodiverzitás növelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 46
Julie Girling

Véleménytervezet
5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémát 
tiszteletben tartó kötelező 
környezetbarátabbá válás nem csupán a 
környezet érdekeit szolgálja, hanem az 
európai uniós gazdálkodás fenntartható 
jövőjét is biztosítja;

5. hangsúlyozza, hogy a haladó szellemű 
mezőgazdasági politikák továbbra is 
tiszteletben tartják az ökoszisztémákat és a 
környezet érdekeit szolgálják, míg 
folyamatosan támogatják a fenntartható és 
termelékeny uniós mezőgazdasági 
modellt;

Or. en

Módosítás 47
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémát 
tiszteletben tartó kötelező
környezetbarátabbá válás nem csupán a 
környezet érdekeit szolgálja, hanem az 
európai uniós gazdálkodás fenntartható 
jövőjét is biztosítja;

5. hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémát 
továbbra is tiszteletben tartó, további
környezetbarátabbá válás alapját a nyerő-
nyerő megközelítésnek kell képeznie, 
amely mind a környezet, mind a 
mezőgazdasági termelők és a társadalom 
számára is előnyös az erőforrás-
hatékonyság és a termelékenységnövelés 
révén; rámutat azonkívül, hogy a 
hangsúlyt a kutatásra, az innovációra és 
az új technológiákra kell helyezni az 
európai uniós mezőgazdaság fenntartható 
jövőjének biztosítása érdekében; 

Or. de

Módosítás 48
Gaston Franco

Véleménytervezet
5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémát 
tiszteletben tartó kötelező 
környezetbarátabbá válás nem csupán a 
környezet érdekeit szolgálja, hanem az 
európai uniós gazdálkodás fenntartható 
jövőjét is biztosítja;

5. hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémát 
tiszteletben tartó kötelező 
környezetbarátabbá válás, valamint a 
termelés diverzifikálása és a rövid 
termelési láncok ösztönzése nem csupán a 
környezet érdekeit szolgálja, hanem az 
európai uniós gazdálkodás fenntartható 
jövőjét is biztosítja;

Or. fr

Módosítás 49
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémát 
tiszteletben tartó kötelező 
környezetbarátabbá válás nem csupán a 
környezet érdekeit szolgálja, hanem az 
európai uniós gazdálkodás fenntartható 
jövőjét is biztosítja;

5. hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémát 
tiszteletben tartó kötelező 
környezetbarátabbá válás nem csupán a 
környezet érdekeit szolgálja, hanem az 
európai uniós gazdálkodás fenntartható 
jövője tekintetében többszörös járulékos 
előnyöket is biztosít;

Or. en

Módosítás 50
Anne Delvaux

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémát 
tiszteletben tartó kötelező 
környezetbarátabbá válás nem csupán a 
környezet érdekeit szolgálja, hanem az 

5. hangsúlyozza, hogy az ökoszisztémát 
tiszteletben tartó ökológiai szempontok 
fokozottabb figyelembevétele nem csupán 
a környezet érdekeit szolgálja, hanem az 
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európai uniós gazdálkodás fenntartható 
jövőjét is biztosítja;

európai uniós gazdálkodás fenntartható 
jövőjét is biztosítja; az európai 
mezőgazdaság e kizöldítésének csak akkor 
van értelme és csak akkor lehetséges, ha a 
fejlődő és a feltörekvő országokból 
származó partnereink mezőgazdasági 
termelői is ugyanezen az úton járnak.

Or. fr

Módosítás 51

Sandrine Bélier, Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. a környezetvédelmi kihívásoknak való 
megfelelés, valamint a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott köztámogatás 
létjogosultságának teljes körű biztosítása 
érdekében úgy véli, hogy a közjavak 
ellentételezése tekintetében átfogó 
megközelítésre van szükség; felszólít a 
környezetvédelmi ösztönzők egységes 
rendszerének megteremtésére, ideértve az 
alábbiakat: 
- egy szilárd feltételességi viszonyítási 
pont, a „szennyező fizet” elv alapján;
- az első pillér keretében a gazdaságok 
szintjén kötelező, a „kizöldítést” ösztönző 
rész, amely lényeges és jó mezőgazdasági 
gyakorlatokat – például vetésforgó, üzemi 
szintű környezetbarát infrastruktúrák, 
talajtakarás és tápanyagegyensúly –
felölelő egyszerű csomagból áll;
- külön első pillérbeli kiegészítések a 
Natura 2000 területeken gazdálkodó 
mezőgazdasági termelők számára, a 
biogazdálkodás és az extenzív 
gazdálkodásra használt legelők és rétek 
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fenntartására;
- egy megfelelő célokkal és forrásokkal 
rendelkező második pillér, amelynek 
hatékony, önkéntes és többéves 
programokat kell tartalmaznia annak 
érdekében, hogy az alapvető helyes
gyakorlatokon felül is segítsék a 
mezőgazdasági termelőket és 
hozzájáruljanak az EU 
éghajlatváltozással, biodiverzitással 
kapcsolatos és vízügyi céljainak 
megvalósításához;

Or. en

Módosítás 52
Julie Girling

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. egy megfelelő célokkal és forrásokkal 
rendelkező második pillér, amelynek 
hatékony, önkéntes és többéves 
programokat kell tartalmaznia annak 
érdekében, hogy az alapvető helyes
gyakorlatokon felül is segítsék a 
mezőgazdasági termelőket, és 
hozzájáruljanak az EU 
éghajlatváltozással, biodiverzitással 
kapcsolatos és vízügyi céljainak 
megvalósításához;

Or. en

Módosítás 53
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen 
be a fenntartáshoz kapcsolódó kiegészítő 
kifizetési rendszereket/támogatásokat a 
jelentős természeti értéket képviselő 
gazdálkodási rendszerek és a Natura 2000 
területek tekintetében;

Or. en

Módosítás 54
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy az élelmiszerre fordított 
pénz az európai polgárok jövedelmének 
akár 50%-át is meghaladhatja, és az EU-
ban megközelítőleg 43 millió embert 
fenyeget az élelmiszerszegénység veszélye, 
továbbá a helytelen táplálkozás az egyik 
legerőteljesebb egészségkárosító tényező, 
amely az alacsony társadalmi-gazdasági 
helyzettel, a szegénységgel és a társadalmi 
kirekesztéssel van összefüggésben;

Or. en

Módosítás 55
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy a mezőgazdaság terén 
fennálló jelenlegi kihívásokra nem 
kizárólag a technológiai megoldások 
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jelenthetik a választ, hanem a jelenlegi 
fogyasztási minták, a pazarlás, valamint a 
környezet, a biodiverzitás és az emberi 
egészség közötti összetett kapcsolat 
kérdésével is foglalkozni kell;

Or. en

Módosítás 56
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólít arra, hogy a vidékfejlesztési 
célú finanszírozást elsősorban új 
kihívásokra, agár-ökológiai újításokra, 
valamint a társadalmi és gazdasági 
fejlődés előmozdítására fordítsák, ideértve 
a közszolgáltatásokhoz és az 
infrastruktúrához való jobb hozzáférést a 
vidéki régiókban, különösen a gyengébb 
vagy kedvezőtlen helyzetű térségekben; 
ennek magában kell foglalnia a regionális 
és helyi élelmiszer-termelési rendszerek 
támogatását az inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégia keretében; valamint 
az önellátó gazdálkodó közösségeknek 
biztosított támogatást, elismerve azok helyi 
közösségek számára nyújtott 
hozzájárulását;

Or. en

Módosítás 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
6 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság második számú
politikai megoldását, amely az EU 
gazdasági, környezeti és szociális 
kihívásaival foglalkozik, illetve megerősíti 
a mezőgazdaság és a vidéki térségek 
hozzájárulását az Európa 2020 program 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó célkitűzéséhez;

6. üdvözli a Bizottság politikai megoldását, 
amely az EU gazdasági, környezeti és 
szociális kihívásaival foglalkozik, illetve 
megerősíti a mezőgazdaság és a vidéki 
térségek hozzájárulását az Európa 2020 
program intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
célkitűzéséhez;

Or. en

Módosítás 58
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság második számú
politikai megoldását, amely az EU 
gazdasági, környezeti és szociális 
kihívásaival foglalkozik, illetve megerősíti
a mezőgazdaság és a vidéki térségek 
hozzájárulását az Európa 2020 program 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó célkitűzéséhez;

6. üdvözli a Bizottság politikai javaslatait, 
amelyek az EU gazdasági, környezeti és 
szociális kihívásaival foglalkoznak, illetve 
megerősítik a mezőgazdaság és a vidéki 
térségek hozzájárulását az Európa 2020 
program intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
célkitűzéséhez, ezenkívül ösztönzi a 
Bizottságot, hogy folytassa a munkát a 
bizottsági közleményekben ismertetett 
három politikai megoldás érdekében, 
illetve dolgozzon ki olyan további 
megoldásokat és megoldáskombinációkat, 
amelyek jobban illeszkednek az EU 
gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi 
kihívásaihoz;

Or. en
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Módosítás 59
Linda McAvan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a KAP-nak támogatnia 
kell az intenzív állattenyésztéstől a 
fenntarthatóbb állattenyésztés felé történő 
elmozdulást; ezért felszólítja a Bizottságot, 
hogy mérlegelje támogatás biztosítását 
azon állattenyésztők számára, akik 
külterjes legeltetést alkalmaznak és akik 
megtermelik saját takarmányukat; 

Or. en

Módosítás 60
Gaston Franco

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

rámutat annak jelentőségére, hogy a 
vidékfejlesztés többéves programokban 
foglalt intézkedésekkel egészítse ki az első 
pillér keretében támogatott jó 
gyakorlatokat; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy támogassák az 
európai gazdálkodás irányának a 
minőségi élelmiszerek előállítása, a 
természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a 
kiegyensúlyozott területi fejlődés felé 
történő elmozdulását; hangsúlyozza, hogy 
a vidékfejlesztésnek foglalkoznia kell az 
olyan sürgető globális kihívásokkal mint a 
biodiverzitás csökkenése, az 
éghajlatváltozás, az ivóvízforrások 
kimerülése és a talajromlás, miközben 
kiemelten kell kezelnie a gazdálkodási 
gyakorlatok továbbfejlesztését, aminek 
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révén többszörös előnyök biztosíthatók, 
mint például a jelentős természeti értéket 
képviselő gazdálkodás és a 
biogazdálkodás;

Or. en

Módosítás 61
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a KAP-nak támogatnia 
kell az olyan gazdálkodási formákat, 
amelyek egyenletesen képesek biztosítani 
számos környezeti és biodiverzitással 
kapcsolatos előnyt, mint például a
külterjes legeltetéses állattenyésztés, az 
integrált növénytermesztés és 
állattenyésztés, valamint a 
biogazdálkodás;

Or. en

Módosítás 62
Dan Jørgensen

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. üdvözli a Bizottság által az első pillér 
tekintetében javasolt, „kizöldítést” 
ösztönző részt; úgy véli, hogy a kizöldítést 
ösztönző kifizetéseket olyan intézkedések 
alkalmazásától kell függővé tenni, 
amelyek környezeti előnyök 
megvalósítására irányulnak, mint például 
a vetésforgó, a felelősségteljes 
vízgazdálkodás, az alacsony szintű 
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műtrágyahasználat, valamint a talajerózió 
és a talajromlás elleni küzdelemmel, és a 
talaj termékenységének javítására és a 
biodiverzitás visszaállítására irányuló 
intézkedésekkel kapcsolatos helyes 
gyakorlatok;

Or. en

Módosítás 63
Corinne Lepage

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a vidékfejlesztési 
intézkedéseknek ki kell egészíteniük az 1. 
pillérben támogatott helyes 
mezőgazdasági gyakorlatokat, és 
ösztönözniük kell azokat a gyakorlatokat, 
amelyek koherens módon hozzájárulnak 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
természeti erőforrások helyes kezelésének 
célkitűzéseihez, úgy mint a biológiai 
sokféleség, a víz és a talaj védelméhez; 
ezért hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági 
kutatás a biogazdálkodást helyes 
modellként ismeri el, és hogy annak 
fejlesztését ösztönözni kellene.

Or. fr

Módosítás 64
Julie Girling

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, a felülvizsgált KAP keretében 
fontolóra kellene venni szén-dioxid-

törölve
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kvótára vonatkozó új eszközök 
létrehozását, mivel a mezőgazdaság 
hatalmas lehetőséget kínál az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre;

Or. en

Módosítás 65
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, a felülvizsgált KAP keretében 
fontolóra kellene venni szén-dioxid-
kvótára vonatkozó új eszközök 
létrehozását, mivel a mezőgazdaság 
hatalmas lehetőséget kínál az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre;

törölve

Or. de

Módosítás 66

Sandrine Bélier, Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, a felülvizsgált KAP keretében 
fontolóra kellene venni szén-dioxid-
kvótára vonatkozó új eszközök 
létrehozását, mivel a mezőgazdaság 
hatalmas lehetőséget kínál az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre;

7. úgy véli, hogy – tekintettel a számviteli 
pontosság tekintetében fennálló 
eltérésekre és a nagy természeti 
különbségekre – a mezőgazdaságot nem 
kellene bevonni a meglévő szén-dioxid-
kereskedelmi rendszerekbe és a terhek 
közös vállalására vonatkozó határozat 
keretében meghatározott célokba, ehelyett 
külön célok kijelölésére szólít fel a 
földhasználat, földhasználat-
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megváltoztatás és erdőgazdálkodás terén;

Or. en

Módosítás 67
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, a felülvizsgált KAP keretében 
fontolóra kellene venni szén-dioxid-
kvótára vonatkozó új eszközök 
létrehozását, mivel a mezőgazdaság 
hatalmas lehetőséget kínál az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre;

7. úgy véli, a felülvizsgált KAP keretében 
fontolóra kellene venni az ökoszisztéma-
szolgáltatások kifizetésével kapcsolatos 
lehetőségeket, különös figyelmet fordítva 
az üvegházhatású gázok csökkentésére és 
a szénmegkötésre, mivel a mezőgazdaság 
hatalmas lehetőséget kínál az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre;

Or. en

Módosítás 68
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, a felülvizsgált KAP keretében 
fontolóra kellene venni szén-dioxid-
kvótára vonatkozó új eszközök 
létrehozását, mivel a mezőgazdaság 
hatalmas lehetőséget kínál az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre;

7. úgy véli, a felülvizsgált KAP keretében 
fontolóra kellene venni új, innovatív
gazdasági és pénzügyi eszközök 
létrehozását, mivel a mezőgazdaság 
hatalmas lehetőséget kínál az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre;

Or. en
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Módosítás 69
Corinne Lepage

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, a felülvizsgált KAP keretében 
fontolóra kellene venni szén-dioxid-
kvótára vonatkozó új eszközök 
létrehozását, mivel a mezőgazdaság 
hatalmas lehetőséget kínál az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre;

7. úgy véli, a felülvizsgált KAP keretében 
új eszközök létrehozását kellene fontolóra 
venni a mezőgazdaság éghajlatváltozás 
elleni küzdelemmel kapcsolatos 
potenciáljának figyelembevétele 
érdekében, ami továbbra is nehezen 
mérhető, és amelynek beépítése sértheti a 
szén-dioxid-kvóták csererendszerének 
integritását.

Or. fr

Módosítás 70
Riikka Manner, Hannu Takkula

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. sajnálatát fejezi ki, hogy az EU biológiai 
sokféleségre vonatkozó célkitűzései még 
nem teljesültek, és azt várja, hogy a KAP 
lesz e célok elérésére irányuló erőfeszítések 
katalizátora;

8. sajnálatát fejezi ki, hogy az EU biológiai 
sokféleségre vonatkozó célkitűzései még 
nem teljesültek, és azt várja, hogy a KAP 
hozzájárul az e célok elérésére irányuló 
erőfeszítésekhez;

Or. en

Módosítás 71
Julie Girling

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. sajnálatát fejezi ki, hogy az EU biológiai 8. sajnálatát fejezi ki, hogy az EU biológiai 
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sokféleségre vonatkozó célkitűzései még 
nem teljesültek, és azt várja, hogy a KAP 
lesz e célok elérésére irányuló 
erőfeszítések katalizátora;

sokféleségre vonatkozó célkitűzései még 
nem teljesültek, és azt várja, hogy a KAP a 
biodiverzitás tekintetében meghatározott 
nagoyai célok elérésére irányuló 
erőfeszítések részévé váljon;

Or. en

Módosítás 72
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. sajnálatát fejezi ki, hogy az EU
biológiai sokféleségre vonatkozó 
célkitűzései még nem teljesültek, és azt 
várja, hogy a KAP lesz e célok elérésére 
irányuló erőfeszítések katalizátora;

8. hangsúlyozza, hogy az EU-nak a
biológiai sokféleségre vonatkozóan 
továbbra is jelentős erőfeszítéseket kell 
tennie; ezzel összefüggésben utal arra, 
hogy az együttműködő természetvédelmi 
megközelítés e tekintetben célravezető 
intézkedést képez;

Or. de

Módosítás 73
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólít arra, hogy az új KAP-nak 
legyen része a „porzóbarát” élőhelyek 
helyreállítását célzó új intézkedés, az 
jutalmazza a mezőgazdasági termelőket és 
a földtulajdonosokat a mezőgazdasági 
biodiverzitás védelméért és megőrzéséért; 
megjegyzi, hogy a szántóföldi madárfajok 
mutatóját, a pillangómutatót, és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
területek mutatóját nemzeti és regionális 
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szinten nyomon kell követni;

Or. en

Módosítás 74
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. kiemeli annak fontosságát, hogy 
amennyiben lehetséges, valamennyi 
érdekelt féllel együttműködésben
vizsgálják meg a tagállamok potenciális 
együttműködési lehetőségeit a 
talajvédelem terén;

Or. el

Módosítás 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. rámutat, hogy az Európai Uniónak 
alaposan végig kellene gondolnia, hogy a 
génmódosított organizmusok használata 
milyen előnyökkel járulhat hozzá az 
élelmiszerellátás biztonságához, a 
mezőgazdaságban előforduló betegségek 
elleni küzdelemhez, sőt a 
növényvédőszerek alkalmazásának 
csökkentéséhez;

Or. es
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Módosítás 76
Åsa Westlund

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megállapítja, hogy a műtrágya 
használata számos negatív környezeti 
következményt von maga után; mindez 
elsősorban a nitrogéntartalomra és a 
foszforra, valamint a kadmiummal való 
szennyezettségre vonatkozik; úgy véli 
ezért, hogy a műtrágya vonatkozásában 
szükség lenne egy – az egész Unióra 
érvényes – minimális adóra annak 
érdekében, hogy csökkenjen az 
eutrofizáció, valamint abból a célból is, 
hogy a tápanyagok a körforgáshoz 
igazított módszerekkel kerüljenek vissza a 
termőföldbe; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg a műtrágya 
vonatkozásában egy minimális adó 
bevezetésének a lehetőségét;

Or. sv

Módosítás 77
Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat, hogy az európaiak többsége 
ellenzi a GMO-k használatát a 
mezőgazdaságban és az élelmiszerekben; 
ezért kéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a támogatások GMO-t 
alkalmazó mezőgazdasági 
vállalkozásoktól való megvonásának 
lehetőségét;

törölve

(Már létezik egy jogszabály a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
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környezetbe való kibocsátásáról (a 
2001/18/EK irányelv). Ez a jogszabály 
kockázatértékelést és kockázatkezelést ír 
elő a GMO-kra vonatkozóan. A címkézési 
küszöb biztosítja a választás szabadságát a 
fogyasztó számára.)

Or. en

Módosítás 78
Julie Girling

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat, hogy az európaiak többsége 
ellenzi a GMO-k használatát a 
mezőgazdaságban és az élelmiszerekben; 
ezért kéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a támogatások GMO-t 
alkalmazó mezőgazdasági 
vállalkozásoktól való megvonásának 
lehetőségét;

törölve

Or. en

Módosítás 79
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat, hogy az európaiak többsége 
ellenzi a GMO-k használatát a 
mezőgazdaságban és az élelmiszerekben; 
ezért kéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a támogatások GMO-t 
alkalmazó mezőgazdasági 
vállalkozásoktól való megvonásának 
lehetőségét;

törölve
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Or. de

Módosítás 80
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat, hogy az európaiak többsége 
ellenzi a GMO-k használatát a 
mezőgazdaságban és az élelmiszerekben; 
ezért kéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a támogatások GMO-t 
alkalmazó mezőgazdasági 
vállalkozásoktól való megvonásának 
lehetőségét;

törölve

Or. en

Módosítás 81
Gaston Franco

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat, hogy az európaiak többsége 
ellenzi a GMO-k használatát a 
mezőgazdaságban és az élelmiszerekben; 
ezért kéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a támogatások GMO-t 
alkalmazó mezőgazdasági 
vállalkozásoktól való megvonásának 
lehetőségét;

törölve

Or. fr
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Módosítás 82
Christa Klaß, Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat, hogy az európaiak többsége 
ellenzi a GMO-k használatát a 
mezőgazdaságban és az élelmiszerekben;
ezért kéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a támogatások GMO-t 
alkalmazó mezőgazdasági 
vállalkozásoktól való megvonásának 
lehetőségét;

9. rámutat, hogy az európaiak többsége 
jelenleg ellenzi a GMO-k használatát a 
mezőgazdaságban és az élelmiszerekben; 
hangsúlyozza, hogy uniós szinten 
egységes eljárást kell találni;

Or. de

Módosítás 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat, hogy az európaiak többsége 
ellenzi a GMO-k használatát a 
mezőgazdaságban és az élelmiszerekben; 
ezért kéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a támogatások GMO-t 
alkalmazó mezőgazdasági vállalkozásoktól
való megvonásának lehetőségét;

9. úgy véli, hogy a GMO-k használatának
engedélyezéséről vagy tiltásáról szóló 
valamennyi döntést, valamint a GMO-t 
alkalmazó mezőgazdasági vállalkozások
támogatásokhoz való hozzáférését 
tudományos szempontból, a Szerződéseket 
tiszteletben tartva kellene megfontolni; 

Or. es

Módosítás 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza a második pillér 
fontosságát, tekintettel annak a 
környezetvédelem, a korszerűsítés és a 
strukturális fejlődés terén elért 
eredményeire; felszólít arra, hogy a 
második pillér intézkedéseit jobban 
hangolják össze annak célkitűzéseivel, 
hogy fokozható legyen a növekedési, 
foglalkoztatási és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos intézkedések, valamint a 
vidéki területek javát szolgáló 
intézkedések hatékonysága;

Or. en

Módosítás 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9c. rámutat, hogy a KAP 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának javításához 
elengedhetetlenül fontosak az innovatív 
technikákba, illetve a kutatás és fejlesztés 
gazdaságokra történő alkalmazására 
vonatkozó projektekbe történő 
beruházások;

Or. en

Módosítás 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

9b. rámutat, hogy a mezőgazdaság csak 
azon ágazatok egyike, amelyek
hozzájárulnak a vidéki területek 
gazdasági fejlődéséhez; ezért a vidéki 
területek hanyatlása elleni küzdelem 
érdekében felszólít a mezőgazdasági 
alapok átfogóbb felhasználására; 
rámutat, hogy a természet is fellendítheti a 
gazdasági fejlődést, például a turizmus 
vonzóvá tétele révén;

Or. en

Módosítás 87
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. felszólít arra, hogy az új KAP 
támogassa a genetikai sokszínűség 
megőrzését, feleljen meg a tenyésztés 
céljából tartott állatok védelméről szóló 
98/58/EK irányelv rendelkezéseinek, 
továbbá tartózkodjon a klónozott állatok, 
illetve az utódaik és leszármazottjaik 
felhasználásával készült élelmiszerek 
gyártásának finanszírozásától,

Or. en

Módosítás 88
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

9b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
új KAP legyen összhangban a 
mezőgazdasági termelők jogaival 
(Farmers’ Rights) és a növénygenetikai 
források élelmezési és mezőgazdasági 
felhasználásáról szóló nemzetközi 
egyezmény szerinti egyéb 
kötelezettségekkel; különleges 
intézkedések alkalmazására szólít fel, 
amelyek gátolják a nem szaporítható 
magvak használatát, továbbá felszólít a 
genetikai anyag helyben és a 
gazdaságokban történő megőrzésének 
támogatására, a helyi magbankokhoz való 
szabad hozzáférésre és a helyi magvak 
használatára;

Or. en

Módosítás 89
Riikka Manner, Hannu Takkula

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. támogatja, hogy több európai uniós 
finanszírozású projektet hozzanak létre, 
amelyben a mezőgazdasági termelők és a 
kutatók együtt dolgozhatnának a 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható földművelés innovatív 
módjainak kidolgozásán.

10. támogatja, hogy több európai uniós 
finanszírozású projektet hozzanak létre, 
amelyben a mezőgazdasági termelők és a 
kutatók – a teljes élelmiszerlánchoz 
kapcsolódó tevékenységek keretében –
együtt dolgozhatnának a környezetvédelmi 
szempontból fenntartható földművelés 
innovatív módjainak kidolgozásán.

Or. en
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Módosítás 90
Julie Girling

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. támogatja, hogy több európai uniós 
finanszírozású projektet hozzanak létre, 
amelyben a mezőgazdasági termelők és a 
kutatók együtt dolgozhatnának a 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható földművelés innovatív 
módjainak kidolgozásán.

10. támogatja, hogy több európai uniós 
finanszírozású projektet hozzanak létre, 
amelyben a mezőgazdasági termelők és a 
kutatók együtt dolgozhatnának a 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható földművelés innovatív 
módjainak kidolgozásán, továbbá felszólít 
a mezőgazdasági technológiák fokozott 
használatára, ideértve a műholdas 
technológiát, a környezeti előnyök 
biztosítása, valamint annak érdekében, 
hogy elősegítsék a rovarölő szerek és a 
műtrágyák alkalmazásának csökkentését

Or. en

Módosítás 91
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. támogatja, hogy több európai uniós 
finanszírozású projektet hozzanak létre, 
amelyben a mezőgazdasági termelők és a 
kutatók együtt dolgozhatnának a 
környezetvédelmi szempontból
fenntartható földművelés innovatív 
módjainak kidolgozásán.

10. támogatja, hogy több európai uniós 
finanszírozású és koordinálású projektet 
hozzanak létre, amelyben a mezőgazdasági 
termelők és a kutatók együtt 
dolgozhatnának az egyidejűleg 
versenyképes és fenntartható 
mezőgazdaság innovatív módjainak 
kidolgozásán.

Or. de
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Módosítás 92
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. támogatja, hogy több európai uniós 
finanszírozású projektet hozzanak létre, 
amelyben a mezőgazdasági termelők és a 
kutatók együtt dolgozhatnának a 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható földművelés innovatív 
módjainak kidolgozásán.

10. támogatja, hogy több európai uniós 
finanszírozású projektet hozzanak létre, 
amelyben a mezőgazdasági termelők és a 
kutatók együtt dolgozhatnának a 
hagyományos gazdálkodási gyakorlatok 
visszaállításán és a környezetvédelmi 
szempontból fenntartható földművelés 
innovatív módjainak kidolgozásán.

Or. en

Módosítás 93
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. támogatja, hogy több európai uniós 
finanszírozású projektet hozzanak létre, 
amelyben a mezőgazdasági termelők és a 
kutatók együtt dolgozhatnának a 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható földművelés innovatív 
módjainak kidolgozásán.

10. hangsúlyozza, hogy az innovációra 
rendkívüli mértékben szükség van, 
valamint a beruházásokat a gazdasági és 
a környezeti teljesítmény növelése felé kell 
irányítani; támogatja, hogy több európai 
uniós finanszírozású projektet hozzanak 
létre, amelyben a mezőgazdasági termelők 
és a kutatók együtt dolgozhatnának a 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható földművelés innovatív 
módjainak kidolgozásán;

Or. en
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Módosítás 94
Linda McAvan

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. úgy véli, hogy a felülvizsgált KAP-
nak a termeléstől függetlenítenie kell az 
összes olyan termék tekintetében nyújtott 
támogatást, amelyek környezeti 
szempontból nem fenntarthatók és/vagy 
negatív hatással vannak a mezőgazdasági 
termelőkre a szegény fejlődő 
országokban;

Or. en

Módosítás 95

Sandrine Bélier, Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. úgy véli, hogy a kisgazdálkodók 
tekintetében meglévő jelenlegi rendszert 
egy egyszerű és egyedi támogatási 
rendszernek kellene felváltania, 
versenyképességük fokozása, illetve a 
vidéki területek életképességéhez és a 
környezetvédelemhez való hozzájárulásuk 
elismerése érdekében.

Or. en

Módosítás 96

Sandrine Bélier, Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
10 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10b. úgy véli, hogy a jelenlegi intenzív 
állattenyésztési gyakorlatok gyakran 
kedvezőtlen hatással járnak az állatok 
egészségére és jólétére, ami szintén 
kedvezőtlenül hathat a közegészségre és az 
élelmiszerbiztonságra; ezért felszólít arra, 
hogy a KAP az olyan állattenyésztési 
módszereket támogassa, amelyek 
tiszteletben tartják a környezetet, valamint 
az állatok egészségét és jólétét.

Or. en

Módosítás 97

Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10c. kijelenti, hogy a korábbi reformok 
keretében a feltételesség KAP-ba való 
beépítése hasznos eszköz a 
fenntarthatóság megvalósításában, és 
hogy a KAP-kifizetések enélkül nem 
indokolhatók, figyelembe véve a 
társadalomnak az egészséges élelmiszerek, 
az egészséges gazdálkodás és az 
egészséges környezet tekintetében meglévő 
igényeit; ugyanakkor felszólítja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a feltételesség 
ökológiai hatékonyságát, hogy az 
alapértékké váljon a fenntarthatóság 
tekintetében;

Or. en
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Módosítás 98
Karin Kadenbach, Satu Hassi, Sandrine Bélier

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. utalni kíván a biogazdálkodás 
különös szerepére, amely felmérések 
szerint a hagyományos gazdálkodással 
szemben jelentősen hozzájárul az 
éghajlatvédelemhez, és kéri, hogy a 
biogazdálkodás játsszon központi szerepet 
a KAP 2020-ban.

Or. de

Módosítás 99
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10b. sürgeti a Bizottságot, hogy erősítsék 
tovább a jelenlegi tanácsadói rendszert 
annak érdekében, hogy segítsék a 
mezőgazdasági termelőket a „kizöldítést” 
előmozdító intézkedések végrehajtása és 
az agrár-ökológiai gyakorlatok átadását 
célzó képzések terén;

Or. en

Módosítás 100
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza a 
forráshatékonysággal kapcsolatos 
megfontolások KAP-ba történő 
beépítésének fontosságát, a szerves 
mezőgazdasági hulladék trágyázás 
céljából való újrafeldolgozása, valamint a 
mezőgazdasági műanyag hulladék 
szétszóródásának megakadályozása 
tekintetében nyújtott támogatás által;

Or. en

Módosítás 101

Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10d. aggasztónak tartja a mezőgazdasági 
területeken összegyűlt vizet levezető 
európai víztestek ökológiai helyzetét, 
amelyek esetében nyilvánvalóan nem 
teljesülnek az alapvető fenntarthatósági 
kritériumok – például a Balti-tenger az 
egyik legszennyezettebb tenger a világon; 
megjegyzi, hogy a mezőgazdaság a 
tápanyagbevitel az egyik legjelentősebb 
forrás, amely a Balti-tengerben az 
eutrofizációt okozza;

Or. en

Módosítás 102

Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
10 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10e. meggyőződése, hogy a KAP-
reformnak gondoskodnia kell a 
víztestekbe kerülő tápanyagmennyiség 
hatékonyabb szabályozásáról, és lehetővé 
kell tennie a tengeri és a part menti 
ökoszisztémák helyreállítását; ezért úgy 
véli, hogy a KAP legfontosabb céljai közé 
be kell vonni a mezőgazdasági forrásokból 
származó vízszennyezés csökkentését, 
ezzel biztosítva a folyók, tavak, tengerek és 
felszín alatti vizek egészséges állapotát;

Or. en

Módosítás 103

Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 f bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10f. úgy véli, hogy a KAP tekintetében 
átfogó környezetvédelmi értékelést kell 
végezni, amelynek során meg lehetne 
határozni azokat a kulcsfontosságú 
pontokat, amelyeken a víztestek védelme 
érdekében változtatni kell, ideértve a nagy 
mennyiségű foszfor szerepét az 
eutrofizáció kialakulásában, valamint az 
eutrofizációra való fokozott érzékenységet 
a vízi ökoszisztémákban, például a Balti-
tengerben;

Or. en
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Módosítás 104

Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 g bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10g. támogatja a vízügyi keretirányelv 
„intézkedési terveinek” hatékony 
végrehajtását, a hatékony 
vízgazdálkodással és a vízgyűjtő területek 
védelmével kapcsolatos helyi, területi és 
regionális megközelítések elérése 
érdekében; hasznosnak tartja a vízügyi 
keretirányelvnek a feltételességbe való 
beépítését, és megjegyzi, hogy ez 
összhangban van a bizottsági közlemény 
által támogatott, vidékfejlesztésre 
vonatkozó területi megközelítéssel;

Or. en

Módosítás 105

Satu Hassi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 h bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10h. megjegyzi, hogy a Bizottságnak 
fontolóra kell vennie a mezőgazdasági 
szennyezés megakadályozásával 
kapcsolatos legjobb gyakorlatok (például 
a HELCOM-ajánlások) széles körű 
terjesztésének támogatását.

Or. en
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Módosítás 106
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza a tagállamok és a 
harmadik országok határokon átnyúló 
együttműködését ösztönző szakpolitikák 
fontosságát, a környezet védelmét és a 
természeti erőforrások fenntarthatóságát 
szolgáló gyakorlatok kialakítását azokban 
az esetekben, amelyekben a 
mezőgazdasági tevékenységnek, és 
különösen a vízfelhasználásnak
országhatárokon átterjedő hatásai 
vannak;

Or. el

Módosítás 107
Elena Oana Antonescu

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. megállapítja, hogy a mezőgazdaság 
éghajlati hatása csökkenthető a 
gazdálkodók oktatásának és képzésének 
javításával a kutatás-fejlesztés 
eredményeként létrejött újítások jobb 
hasznosításával; támogatja a gazdálkodók 
alapos képzését, hogy reagálni tudjanak 
az energiával kapcsolatos kihívásokra, 
olyan megújuló energiaforrások 
fejlesztése révén, mint a biomassza, a 
bioszemét, a biogáz, a biofűtőanyag, 
valamint a kisléptékű szél-, nap- és 
vízenergia-előállítás, új munkahelyek 
létrehozását elősegítve. 

Or. ro



PE460.983v01-00 58/58 AM\861637HU.doc

HU

Módosítás 108
Jo Leinen

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. rámutat a termékek egészségügyi 
szempontból való biztonságosságával 
kapcsolatos ellenőrzési mechanizmusok 
jelentőségére, amelyek alapján 
ellenőrizhető a nyomon követhetőség és a 
biztonság, valamint az EU-ban tiltott 
termékek alkalmazásának mellőzése, 
mindamellett a Közösségben előállított 
termékek és a harmadik államokból 
behozott termékek esetében azonos 
követelményeknek kell érvényesülniük.

Or. de

Módosítás 109
Daciana Octavia Sârbu

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10c. hangsúlyozza az azt célzó programok 
támogatását, hogy képzést biztosítsanak a 
mezőgazdasági termelők számára a 
fokozottabban környezetbarát 
gazdálkodási módszerek alkalmazása 
tekintetében, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy az ilyen programokat az 
új KAP második pillérjéből 
finanszírozzák.

Or. en


