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Módosítás 1
Yannick Jadot

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy WTO-s 
tárgyalási felhatalmazását – amely 
mozgásterületét a már befejezett KAP-
reformra korlátozza – szigorúan tartsa be, 
azzal a kikötéssel, hogy a kereskedelmi 
partnerektől egyenértékű engedményeket 
ér el; emlékeztet arra, hogy az EU azzal a 
szigorú kikötéssel kötelezte el magát az 
exporttámogatások felszámolása mellett, 
hogy kereskedelmi partnerei is
felszámolják az exporttámogatásokat, 
illetve az azokkal megegyező hatású 
exportintézkedéseket;

1. felhívja a Bizottságot, hogy WTO-s 
tárgyalási felhatalmazását – amely 
mozgásterületét a már befejezett KAP-
reformra korlátozza – szigorúan tartsa be, 
azzal a kikötéssel, hogy a kereskedelmi 
partnerektől egyenértékű engedményeket 
ér el; emlékeztet arra, hogy az EU
elkötelezte magát az exporttámogatások 
felszámolása mellett, és felhívja az EU-t,
hogy attól függetlenül folytassa e 
kötelezettségvállalás teljesítését, hogy
kereskedelmi partnerei is felszámolják-e az 
exporttámogatásokat;

Or. en

Módosítás 2
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy WTO-s 
tárgyalási felhatalmazását – amely 
mozgásterületét a már befejezett KAP-
reformra korlátozza – szigorúan tartsa be, 
azzal a kikötéssel, hogy a kereskedelmi 
partnerektől egyenértékű engedményeket 
ér el; emlékeztet arra, hogy az EU azzal a 
szigorú kikötéssel kötelezte el magát az 
exporttámogatások felszámolása mellett, 
hogy kereskedelmi partnerei is 
felszámolják az exporttámogatásokat, 

1. felhívja a Bizottságot, hogy WTO-s 
tárgyalási felhatalmazását – amely 
mozgásterületét a már befejezett KAP-
reformra korlátozza – szigorúan tartsa be, 
azzal a kikötéssel, hogy a kereskedelmi 
partnerektől egyenértékű engedményeket 
ér el;
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illetve az azokkal megegyező hatású 
exportintézkedéseket;

Or. sv

Módosítás 3
Joe Higgins

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat a mezőgazdaságnak a 
szegénység felszámolásában és a 
millenniumi fejlesztési céloknak a fejlődő 
és a legkevésbé fejlett országokban történő 
megvalósításában betöltött szerepére; 
hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaságban 
rejlő lehetőségeket csak akkor lehet 
maradéktalanul kiaknázni, ha azok 
összhangban vannak az élelmezési 
autonómia és az élelmezésbiztonság 
támogatásának elveivel, a legszigorúbb 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági előírásokkal, valamint a 
fenntartható helyi mezőgazdaságnak a 
kisgazdálkodók és őstermelők érdekében 
történő védelmével és fejlesztésével; ezért 
sürgeti a Bizottságot, hogy mezőgazdasági 
politikáját alapvetően gondolja át, és 
összpontosítson az exporttámogatások és a 
mezőgazdasági támogatások Unión belüli 
egyenlőtlen, a nagy mezőgazdasági 
termelőegységeknek kedvező elosztásának 
kérdésére; 

Or. en

Módosítás 4
Yannick Jadot

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek liberalizációjával kapcsolatos, a 
WTO dohai fejlesztési menetrendjének 
keretében folyó tárgyalások kudarcba 
fulladtak, és hogy ez okozza a dohai 
fejlesztési menetrendet jellemző, elhúzódó 
patthelyzetet; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be javaslatot a WTO-nak a 
mezőgazdasági kereskedelemmel 
kapcsolatos tárgyalások új keretének 
felállításáról, valamint a fejezetnek a 
dohai fejlesztési menetrendből történő 
kiemeléséhez szükséges feltételekről;

Or. en

Módosítás 5
Yannick Jadot

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a KAP 2003. évi reformja
és a 2008. évi állapotfelmérés során 
nyilvánvalóvá vált, hogy a dohai forduló 
várható kimenetelét megelőlegezve az EU 
határozottan elkötelezte magát a reform 
iránt, ugyanakkor az EU kereskedelmi 
partnerei még váratnak magukra az 
engedményeket illetően;

2. rámutat, hogy a KAP 2003. évi
reformját és 2008. évi állapotfelmérését 
nagy mértékben a dohai forduló várható
kimenetele indokolta, azonban a dohai 
forduló kudarca tükrében ez az indok már 
nem állja meg a helyét, és ezért a helyzetet 
a fenntartható mezőgazdaság uniós 
jövőjének igényeihez kell igazítani;

Or. en

Módosítás 6
Joe Higgins

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a 
banánkereskedelemről; megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló 
megállapodás mindenképpen hozzájárul a 
trópusi termékekre és a preferenciákra 
vonatkozó problémák megoldásához a 
WTO-s tárgyalások során; úgy véli, hogy 
a megállapodás megszilárdítja a dohai 
fordulóban a mezőgazdaságot illetően 
képviselt uniós álláspontot; felhívja az 
EU-t, hogy e fontos áttörésre építve 
sürgesse a WTO-tárgyalások 
továbbfolytatását;

törölve

Or. en

Módosítás 7
Yannick Jadot

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a 
banánkereskedelemről; megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló 
megállapodás mindenképpen hozzájárul a 
trópusi termékekre és a preferenciákra 
vonatkozó problémák megoldásához a 
WTO-s tárgyalások során; úgy véli, hogy 
a megállapodás megszilárdítja a dohai 
fordulóban a mezőgazdaságot illetően 
képviselt uniós álláspontot; felhívja az 
EU-t, hogy e fontos áttörésre építve 

törölve
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sürgesse a WTO-tárgyalások 
továbbfolytatását;

Or. en

Módosítás 8
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a
banánkereskedelemről; megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló megállapodás
mindenképpen hozzájárul a trópusi 
termékekre és a preferenciákra vonatkozó 
problémák megoldásához a WTO-s 
tárgyalások során; úgy véli, hogy a 
megállapodás megszilárdítja a dohai 
fordulóban a mezőgazdaságot illetően 
képviselt uniós álláspontot; felhívja az 
EU-t, hogy e fontos áttörésre építve 
sürgesse a WTO-tárgyalások 
továbbfolytatását;

3. tudomást vesz a WTO berkein belül 
húsz éve tartó vitát lezáró, a 
banánkereskedelemről szóló megállapodás
megkötéséről; sajnálatát fejezi ki, hogy a 
megállapodás hátrányosan érinti a
különösen a legkülső régiókban már 
amúgy is aláásott uniós mezőgazdaságot;
kéri, hogy az uniós termelők kapjanak a 
szigorú szociális és környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő, kiváló minőségű 
termékek előállítására irányuló 
erőfeszítéseikkel arányos kompenzációt;

Or. fr

Módosítás 9
Gianluca Susta

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer

3. tudomást vesz a banánkereskedelemről 
szóló megállapodás megkötéséről, és 
elégedettségének ad hangot amiatt, hogy a 
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megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a 
banánkereskedelemről; megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló 
megállapodás mindenképpen hozzájárul a 
trópusi termékekre és a preferenciákra 
vonatkozó problémák megoldásához a 
WTO-s tárgyalások során; úgy véli, hogy 
a megállapodás megszilárdítja a dohai 
fordulóban a mezőgazdaságot illetően 
képviselt uniós álláspontot; felhívja az 
EU-t, hogy e fontos áttörésre építve 
sürgesse a WTO-tárgyalások 
továbbfolytatását;

WTO-hoz valaha benyújtott technikailag 
egyik legösszetettebb, politikailag kényes 
és fontos kereskedelmi vitát sikerült 
lezárni; úgy véli, hogy a megállapodás 
elmozdulás a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer
megszilárdításának irányába, akkor is, ha 
a felek jogos érdekeit nem tudja teljes 
mértékben összeegyeztetni;

Or. it

Módosítás 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a 
banánkereskedelemről; megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló 
megállapodás mindenképpen hozzájárul a
trópusi termékekre és a preferenciákra 
vonatkozó problémák megoldásához a 
WTO-s tárgyalások során; úgy véli, hogy a
megállapodás megszilárdítja a dohai 
fordulóban a mezőgazdaságot illetően 
képviselt uniós álláspontot; felhívja az 
EU-t, hogy e fontos áttörésre építve 
sürgesse a WTO-tárgyalások 
továbbfolytatását;

üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a 
banánkereskedelemről, amely 
egyszersmind hozzájárulhat a trópusi 
termékekre és a preferenciákra vonatkozó 
problémák végleges megoldásához a 
WTO-s tárgyalások során; úgy véli, hogy a
Közösség és az AKCS mezőgazdasági 
termelőinek érdekeit – különösen a soron 
következő kereskedelmi tárgyalások során 
– figyelembe kell venni annak érdekében, 
hogy ez az oly sok embernek munkát adó 
ágazat ne gyengüljön;

Or. es
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Módosítás 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a 
banánkereskedelemről; megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló megállapodás 
mindenképpen hozzájárul a trópusi 
termékekre és a preferenciákra vonatkozó 
problémák megoldásához a WTO-s 
tárgyalások során; úgy véli, hogy a 
megállapodás megszilárdítja a dohai 
fordulóban a mezőgazdaságot illetően 
képviselt uniós álláspontot; felhívja az 
EU-t, hogy e fontos áttörésre építve 
sürgesse a WTO-tárgyalások 
továbbfolytatását;

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a 
banánkereskedelemről; megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló megállapodás 
mindenképpen hozzájárul a trópusi 
termékekre és a preferenciákra vonatkozó 
problémák megoldásához a WTO-s 
tárgyalások során; úgy véli azonban, hogy 
a Közösség és az AKCS mezőgazdasági 
termelőinek érdekeit a soron következő 
kereskedelmi tárgyalások során 
figyelembe kell venni annak érdekében, 
hogy ez az oly sok embernek munkát adó 
ágazat ne gyengüljön;

Or. fr

Módosítás 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a 
banánkereskedelemről; megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló megállapodás 

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve 
tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
megszilárdítása irányába tett fontos 
lépésként felfogható megállapodást a 
banánkereskedelemről; megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló megállapodás 
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mindenképpen hozzájárul a trópusi 
termékekre és a preferenciákra vonatkozó 
problémák megoldásához a WTO-s 
tárgyalások során; úgy véli, hogy a 
megállapodás megszilárdítja a dohai 
fordulóban a mezőgazdaságot illetően 
képviselt uniós álláspontot; felhívja az EU-
t, hogy e fontos áttörésre építve sürgesse a 
WTO-tárgyalások továbbfolytatását;

mindenképpen hozzájárul a trópusi 
termékekre és a preferenciákra vonatkozó 
problémák megoldásához a WTO-s 
tárgyalások során; úgy véli, hogy a 
legkülsőbb régiók érdekeit figyelembe kell 
venni a soron következő, hasonló 
tárgyalások során;

Or. en

Módosítás 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. tudomásul veszi a cukorágazat 
részéről érkező kezdeményezéseket, 
amelyek a környezeti fenntarthatóság 
növelésével egyidejűleg fokozták az ágazat 
versenyképességét, valamint az AKCS-
országok és a legkevésbé fejlett országok 
részére biztosított preferenciák révén 
hozzájárultak az EU fejlesztési 
menetrendjének megvalósításához; 

Or. en

Módosítás 14
Laima Liucija Andrikienė

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat, hogy az EU területének 
szerves részét képező legkülső régiókra is 
vonatkozik az összes nemzetközi 
kereskedelmi egyezmény; hangsúlyozza, 
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hogy ezen területek sérülékeny gazdasága 
a mezőgazdaságon alapszik, és termékeik 
megegyeznek a latin-amerikai partnerek 
termékeivel, ami az alacsonyabb külső 
vámok miatt hátrányos helyzetbe hozza 
őket; emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződés 349. cikke lehetővé teszi, hogy a 
közösségi politikákat ezen területek 
földrajzi és gazdasági helyzetéhez 
igazítsuk; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy a tárgyalások során vegye 
figyelembe a legkülső régiók sajátos 
nehézségeit annak érdekében, hogy 
fejlődésük ne szenvedjen csorbát; 

Or. en

Módosítás 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat, hogy az EU területének 
szerves részét képező legkülső régiókra is 
vonatkozik az összes nemzetközi 
kereskedelmi egyezmény; hangsúlyozza, 
hogy ezen területek sérülékeny gazdasága 
többnyire a mezőgazdaságon alapszik, és 
termékeik ugyanazokat a területeket fedik 
le, mint elsősorban a latin-amerikai 
partnerekéi, ami az alacsonyabb külső 
vámok miatt hátrányos helyzetbe hozza 
őket; emlékeztet arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 349. 
cikke lehetővé teszi, hogy a közösségi 
politikákat ezen területek földrajzi és 
gazdasági helyzetéhez igazítsuk; felhívja 
ezért a Bizottságot, hogy a tárgyalások 
során vegye figyelembe a legkülső régiók 
sajátos nehézségeit annak érdekében, 
hogy fejlődésük ne szenvedjen csorbát; 
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Or. fr

Módosítás 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat, hogy a legkülső régiók az EU 
területének szerves részét képezik, és ezért 
a kereskedelmi egyezményeknek rájuk is 
maradéktalanul vonatkozniuk kell; 
hangsúlyozza, hogy gazdaságaik 
szempontjából a hasonló termékeket 
előállító, alacsonyabb vámtarifákat fizető 
latin-amerikai országokkal 
versenyhelyzetben lévő mezőgazdaságnak 
igen nagy jelentősége van;  rámutat, hogy 
az EUMSz 349. cikke lehetővé teszi, hogy 
a közösségi politikákat ezen területek 
földrajzi és gazdasági helyzetéhez 
igazítsuk; felhívja a Bizottságot, hogy a 
tárgyalások során vegye figyelembe a 
legkülső régiók sajátos érdekeit annak 
érdekében, hogy fejlődésük ne szenvedjen 
csorbát; 

Or. es

Módosítás 17
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
eleget az uniós cukorágazat nevében tett 
ígéreteinek, és szüntesse be a két- és 
többoldalú kereskedelmi tárgyalások 
során a cukorral kapcsolatban 
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rendszeresen tett engedményeket;  

Or. fr

Módosítás 18
Joe Higgins

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy – a jelenleg 
a borokra és a szeszes italokra érvényes 
kiemelt védelem (a TRIPS megállapodás 
23. cikke) az összes földrajzi jelzésre 
történő kiterjesztésével, valamint a 
földrajzi jelzések bejelentésére és 
lajstromozására vonatkozó rendszer 
felállításával – egyik kiemelt céljaként
folytassa a WTO-n belül a földrajzi 
jelzések hatékonyabb védelmének 
biztosítására irányuló törekvését;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a fogyasztók 
érdekeinek a megbízható és hiteles 
termékinformációk szolgáltatásán 
keresztüli védelme céljából a jelenleg a 
borokra és a szeszes italokra érvényes 
kiemelt védelem (a TRIPS megállapodás 
23. cikke) az összes földrajzi jelzésre 
történő kiterjesztésével, valamint a 
földrajzi jelzések bejelentésére és 
lajstromozására vonatkozó rendszer 
felállításával folytassa a WTO-n belül a 
földrajzi jelzések hatékonyabb védelmének 
biztosítására irányuló törekvését;

Or. en

Módosítás 19
Gianluca Susta

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy szilárdan
tartson ki azon álláspontja mellett, hogy a 
földrajzi jelzéseket be kell vonni a 
hamisításellenes kereskedelmi 
megállapodás, valamint a kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások hatálya alá;

5. felhívja a Bizottságot, hogy még 
szilárdabban tartson ki azon álláspontja 
mellett, hogy a földrajzi jelzéseket be kell 
vonni a hamisításellenes kereskedelmi 
megállapodás, valamint a kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások hatálya alá;

Or. it
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Módosítás 20
Cristiana Muscardini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások jótékonyan kiegészíthetik 
a többoldalú folyamatokat azáltal, hogy 
lehetővé teszik az egyes olyan kérdésekről 
való megállapodást, mint például a 
földrajzi jelzések és a környezeti előírások;
hangsúlyozza, hogy a különböző kétoldalú 
megállapodásokban e kérdéseket 
következetes módon kell kezelni;

6. úgy véli, hogy a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások jótékonyan kiegészíthetik 
a többoldalú folyamatokat azáltal, hogy az 
Európai Unióban már hatályban lévő 
egyenlő munkafeltételek, valamint a közös 
környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági 
szabályok tiszteletben tartását 
előmozdítják, és nem csak a fenntartható 
fejlesztési programokat részesítik 
előnyben; 

sürgeti a Bizottságot, hogy a két- és 
többoldalú kereskedelmi tárgyalások 
összefüggésében maradéktalanul vegye 
figyelembe a defenzív és offenzív 
mezőgazdasági érdekeket, és biztosítsa a 
védővámok rendszere és a megfelelő hazai 
piactámogatás teljes összekapcsolását 
annak érdekében, hogy csökkentse a 
termelők áttelepedését és biztosítsa azt, 
hogy a termelés a származási hely 
előírásaival és szerkezetével összhangban 
történjen; 

Or. it

Módosítás 21
Robert Sturdy

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a kétoldalú kereskedelmi
megállapodások jótékonyan kiegészíthetik 
a többoldalú folyamatokat azáltal, hogy 

6. emlékeztet arra, hogy az EU-nak 
jelentős offenzív érdeke fűződik a 
mezőgazdasághoz, és elsősorban a kiváló 
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lehetővé teszik az egyes olyan kérdésekről
való megállapodást, mint például a 
földrajzi jelzések és a környezeti előírások;
hangsúlyozza, hogy a különböző kétoldalú 
megállapodásokban e kérdéseket 
következetes módon kell kezelni;

minőségű feldolgozott termékek 
előállításához; úgy véli, hogy a nagyobb 
kereskedelmi partnerekkel kötött 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
sikeresen előmozdíthatják az uniós 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
exportérdekeket, és jelentős gazdasági 
hasznot hozhatnak; úgy véli továbbá, 
hogy a kétoldalú megállapodások 
kiegészíthetik a többoldalú folyamatokat 
azáltal, hogy lehetővé teszik az EU 
számára az egyes olyan kérdésekben való
jelentős és szükséges előrelépést, mint 
például a földrajzi jelzések és a környezeti 
előírások; hangsúlyozza, hogy a különböző 
kétoldalú megállapodásokban e kérdéseket 
következetes módon kell kezelni;

Or. en

Módosítás 22
Gianluca Susta

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások jótékonyan kiegészíthetik 
a többoldalú folyamatokat azáltal, hogy 
lehetővé teszik az egyes olyan kérdésekről 
való megállapodást, mint például a 
földrajzi jelzések és a környezeti előírások;
hangsúlyozza, hogy a különböző kétoldalú 
megállapodásokban e kérdéseket 
következetes módon kell kezelni;

6. úgy véli, hogy a többoldalú 
megállapodások megkötésének az EU 
egyik prioritásának kell lennie; úgy véli, 
hogy a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások kiegészíthetik a 
többoldalú folyamatokat azáltal, hogy 
lehetővé teszik az egyes olyan kérdésekről 
való megállapodást, mint például a 
földrajzi jelzések és a környezeti előírások;
hangsúlyozza, hogy a különböző kétoldalú 
megállapodásokban e kérdéseket 
következetes módon kell kezelni;

Or. it
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Módosítás 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. támogatja az EU-Mercosur társulási 
megállapodásról folyó tárgyalások 
újrafelvételét, mivel egy ilyen –
kiemelkedő jelentőségű és 700 millió 
embert érintő – társulási megállapodás –
gyors megkötése esetén – a világ 
legambiciózusabb régióközi 
megállapodása lehet, és ezért 
hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlamentet szorosan be kell vonni a 
tárgyalások összes szakaszába; tudatában 
van annak, hogy a mezőgazdaság 
valószínűleg a tárgyalások egyik 
legérzékenyebb pontja; hangsúlyozza, 
hogy mindkét fél számára elfogadható, 
kiegyensúlyozott megállapodásra kell 
jutni, és biztosítani kell, hogy a 
tárgyalások maradéktalanul 
szembenézzenek a környezeti és szociális 
kihívásokkal;

Or. en

Módosítás 24
Robert Sturdy

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a WTO-tárgyalások 
és az egyéb nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokról folyó tárgyalások során 
a Bizottságnak törekednie kell annak 
biztosítására, hogy az importált 
mezőgazdasági termékek megfeleljenek 
ugyanazoknak az élelmiszerbiztonsági, 

7. hangsúlyozza, hogy az összes, az Unión 
belül forgalomba hozott hazai vagy import 
terméknek továbbra is meg kell felelnie a 
szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak;
az állatjóléti és környezetvédelmi 
előírások tekintetében arra szólítja fel a 
Bizottságot, hogy tegyen meg minden tőle 
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állatjóléti és környezetvédelmi uniós 
előírásoknak, amelyeknek az EU területén 
termelt mezőgazdasági termékeknek meg 
kell felelniük;

telhetőt annak előmozdítása érdekében, 
hogy a nemzetközi ajánlásokat nem 
teljesítő harmadik országokkal közös 
nevezőre jusson, ideértve a kétoldalú 
kereskedelmi megállapodásokban foglalt 
nemzetközi előírások elfogadtatását és 
betartatását is;

Or. en

Módosítás 25
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a WTO-tárgyalások 
és az egyéb nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokról folyó tárgyalások során 
a Bizottságnak törekednie kell annak 
biztosítására, hogy az importált
mezőgazdasági termékek megfeleljenek
ugyanazoknak az élelmiszerbiztonsági, 
állatjóléti és környezetvédelmi uniós 
előírásoknak, amelyeknek az EU területén 
termelt mezőgazdasági termékeknek meg 
kell felelniük;

7. hangsúlyozza, hogy a WTO-tárgyalások 
és az egyéb nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokról folyó tárgyalások során 
a Bizottságnak törekednie kell annak 
biztosítására, hogy csak azokat a
mezőgazdasági termékeket lehessen 
importálni, amelyek megfelelnek
ugyanazoknak az élelmiszerbiztonsági, 
állatjóléti és környezetvédelmi uniós 
előírásoknak, amelyeknek az EU területén 
termelt mezőgazdasági termékeknek meg 
kell felelniük;

Or. fr

Módosítás 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a WTO-tárgyalások 
és az egyéb nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokról folyó tárgyalások során 

7. a módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti
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a Bizottságnak törekednie kell annak 
biztosítására, hogy az importált 
mezőgazdasági termékek megfeleljenek 
ugyanazoknak az élelmiszerbiztonsági, 
állatjóléti és környezetvédelmi uniós 
előírásoknak, amelyeknek az EU területén 
termelt mezőgazdasági termékeknek meg 
kell felelniük;

Or. en

Módosítás 27
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a WTO-tárgyalások 
és az egyéb nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokról folyó tárgyalások során 
a Bizottságnak törekednie kell annak 
biztosítására, hogy az importált 
mezőgazdasági termékek megfeleljenek 
ugyanazoknak az élelmiszerbiztonsági, 
állatjóléti és környezetvédelmi uniós 
előírásoknak, amelyeknek az EU területén 
termelt mezőgazdasági termékeknek meg 
kell felelniük;

7. hangsúlyozza, hogy a WTO-tárgyalások 
és az egyéb nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokról folyó tárgyalások során 
a Bizottságnak törekednie kell annak 
biztosítására, hogy az importált 
mezőgazdasági termékek megfeleljenek 
ugyanazoknak az élelmiszerbiztonsági 
uniós előírásoknak, amelyeknek az EU 
területén termelt mezőgazdasági 
termékeknek meg kell felelniük;

Or. sv

Módosítás 28
Robert Sturdy

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy a világ 
mezőgazdasági termelésében való uniós 
versenyképesség csökkenésének 
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megelőzése, és a következetes és átfogó 
normák kialakítása érdekében ösztönözze 
az EU kereskedelmi partnereit arra 
irányuló erőfeszítéseikben, hogy 
szigorítsák szociális és környezeti 
előírásaikat;

Or. en

Módosítás 29
Joe Higgins

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a preferenciális származási 
szabályok szigorú végrehajtásának 
fontosságát; felhív az összes, az Európai 
Unió által a feltörekvő gazdaságok –
úgymint Kína, India és Brazília – számára 
biztosított kereskedelmi preferencia 
felülvizsgálatára;

8. hangsúlyozza a preferenciális származási 
szabályok szigorú végrehajtásának 
fontosságát a fejlődő és a legkevésbé fejlett 
országok gazdasági fejlődésének 
biztosítása, valamint a külföldi székhelyű 
vállalatok által a preferenciális 
származási szabályokkal elkövetett 
visszaélések elkerülése érdekében; felhív 
az összes, az Európai Unió által a 
feltörekvő gazdaságok – úgymint Kína, 
India és Brazília – számára biztosított 
kereskedelmi preferencia felülvizsgálatára;
ragaszkodik hozzá, hogy a 
felülvizsgálatnak nem szabad kárt okoznia 
az egyes országok társadalmának azon 
csoportjaiban, amelyek még mindig 
szegénységben és/vagy nagyon alacsony 
jövedelemből élnek; 

Or. en

Módosítás 30
Gianluca Susta

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza a preferenciális származási 
szabályok szigorú végrehajtásának 
fontosságát; felhív az összes, az Európai 
Unió által a feltörekvő gazdaságok –
úgymint Kína, India és Brazília – számára 
biztosított kereskedelmi preferencia 
felülvizsgálatára;

8. hangsúlyozza a preferenciális származási 
szabályok szigorú végrehajtásának 
fontosságát; felhív az összes, az Európai 
Unió által a G-20-akban részt vevő
feltörekvő gazdaságok számára biztosított 
kereskedelmi preferencia felülvizsgálatára;

Or. it

Módosítás 31
Yannick Jadot

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ismételten rámutat a mezőgazdasági
termékek kereskedelmének a gazdasági 
fejlődésben és a szegénység enyhítésében 
betöltött kiemelt szerepére; felhívja az EU-
t, hogy nyújtson segítséget az AKCS-
országoknak abban, hogy a latin-amerikai 
országok támasztotta egyre intenzívebbé 
váló versenyhelyzethez alkalmazkodni 
tudjanak (a dél és dél közötti 
kereskedelem);

9. ismételten rámutat, hogy a 
mezőgazdasági termékkereskedelem 
liberalizációja mindaddig negatív szerepet 
játszik a gazdasági fejlődésben és a 
szegénység enyhítésében, amíg nincsenek 
az élelmiszer-elosztók hatalmának, a 
mezőgazdasági termékpiaci spekuláció, és 
a földszerzés jelenségének 
visszaszorítására szolgáló globális 
szabályok; felhívja az EU-t, hogy nyújtson 
segítséget az AKCS-országoknak abban, 
hogy fenntartható belső mezőgazdasági 
politikákat dolgozzanak ki, és hogy a latin-
amerikai országok támasztotta egyre 
intenzívebbé váló versenyhelyzethez 
alkalmazkodni tudjanak (a dél és dél 
közötti kereskedelem);

Or. en
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Módosítás 32
Gianluca Susta

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ismételten rámutat a mezőgazdasági 
termékek kereskedelmének a gazdasági 
fejlődésben és a szegénység enyhítésében 
betöltött kiemelt szerepére; felhívja az EU-
t, hogy nyújtson segítséget az AKCS-
országoknak abban, hogy a latin-amerikai 
országok támasztotta egyre intenzívebbé 
váló versenyhelyzethez alkalmazkodni 
tudjanak (a dél és dél közötti 
kereskedelem);

9. ismételten rámutat a mezőgazdasági 
termékek kereskedelmének a gazdasági 
fejlődésben és a szegénység enyhítésében 
betöltött kiemelt szerepére; felhívja az EU-
t, hogy nyújtson segítséget az AKCS-
országoknak abban, hogy a globális
versenyhelyzethez alkalmazkodni 
tudjanak;

Or. it

Módosítás 33
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. elfogadhatatlannak tartja, hogy a 
Bizottság anélkül kezdett újra 
tárgyalásokba a Mercosurral, hogy 
részletes hatásvizsgálatot tett volna közzé, 
és valódi politikai vitát folytatott volna a 
Tanáccsal és a Parlamenttel; 

Or. fr

Módosítás 34
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

9b. kéri, hogy mielőtt az EU és a 
Mercosur ajánlatot adnának egymásnak a 
vámtarifákat illetően, készüljön el és 
kerüljön megvitatásra egy, a tárgyalások 
által a mezőgazdasági hálózatokra és az 
uniós régiókra gyakorolt hatásokról szóló 
tanulmány;; 

Or. fr

Módosítás 35
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. rámutat, hogy a Mercosurral folytatott 
tárgyalások során várhatóan felmerülő 
mezőgazdasági kérdések miatt a 
kérdéskört össze kell kapcsolni a dohai 
fordulóval; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy, amint az mandátumában is szerepel, 
szükség esetén a tárgyalásokat csak a 
WTO-forduló befejezése után zárja le; 

Or. fr

Módosítás 36
Yannick Jadot

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy az 
élelmezésbiztonság jelentette kihívások 
megválaszolásában a 
kereskedelempolitikának szerepet kell 

10. hangsúlyozza, hogy az 
élelmezésbiztonság és az élelmezési 
autonómia jelentette kihívások 
megválaszolásában a 
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játszania; a jövőbeli élelmezési 
válsághelyzetek elmélyülésének 
megakadályozása érdekében megerősített 
felügyeletre és az exportkorlátozási 
intézkedések összehangolására szólít fel.

kereskedelempolitikának szerepet kell 
játszania; a bioüzemanyag-termelés által 
az élelmezésbiztonságra és az élelmezési 
autonómiára gyakorolt hatás megerősített 
felügyeletére szólít fel;

Or. en

Módosítás 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy az
élelmezésbiztonság jelentette kihívások 
megválaszolásában a 
kereskedelempolitikának szerepet kell 
játszania; a jövőbeli élelmezési 
válsághelyzetek elmélyülésének 
megakadályozása érdekében megerősített 
felügyeletre és az exportkorlátozási 
intézkedések összehangolására szólít fel.

10. hangsúlyozza, hogy az
élelmiszerellátás biztonsága jelentette 
kihívások megválaszolásában a 
kereskedelempolitikának szerepet kell 
játszania; a jövőbeli élelmezési 
válsághelyzetek elmélyülésének 
megakadályozása érdekében megerősített 
felügyeletre és az exportkorlátozási 
intézkedések összehangolására szólít fel.

Or. en

Módosítás 38
Yannick Jadot

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy az ipari szintű 
állattenyésztés és az exportra szánt 
termények termelése okozta 
éghajlatváltozás támasztotta kihívások 
tevőleges megválaszolásában a 
kereskedelempolitikának szerepet kell 
játszania; felhívja a Bizottságot, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának a 
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mezőgazdasági piacok liberalizációja 
okozta növekedése szempontját az összes 
fenntarthatósági hatástanulmányban 
vegye figyelembe;

Or. en

Módosítás 39
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. mivel Ukrajna igen versenyképes, és 
mivel már most fő felhasználója a 
harmadik országoknak szánt, csökkentett 
tarifájú gabona-kvótáknak (búza és rozs), 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
Ukrajnával folytatott tárgyalások során 
felmerülhet a gabonával kapcsolatos 
engedmények kérdése; felszólítja ezért a 
Bizottságot, hogy fogja vissza ajánlatát 
ezen a területen;

Or. fr


