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Módosítás 1
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1. figyelembe véve az élelmiszerek iránti 
kereslet globális szintű megnövekedését, 
valamint az árak jelenleg tapasztalható 
nyomását, megjegyzi, hogy az uniós 
mezőgazdasági ágazat biztosítja az 
Unióban az élelmiszerellátás biztonságát;

Or. en

Módosítás 2
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy Európának erősebb és 
versenyképesebb mezőgazdasági ágazatra 
van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa az 
európai fogyasztók számára az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát, és 
hogy megfeleljen a munkahelyteremtés, a 
gazdasági fejlődés és a környezetvédelem 
jövőbeli kihívásainak;

1. megállapítja, hogy Európának erősebb és 
versenyképesebb mezőgazdasági ágazatra 
van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa 
valamennyi európai polgár számára a 
megfizethető alapélelmiszereket, valamint 
az európai fogyasztók számára az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát, és 
hogy megfeleljen a munkahelyteremtés, a 
gazdasági fejlődés és a környezetvédelem 
jövőbeli kihívásainak;

Or. ro

Módosítás 3
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy Európának erősebb és 
versenyképesebb mezőgazdasági ágazatra 
van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa az 
európai fogyasztók számára az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát, és 
hogy megfeleljen a munkahelyteremtés, a 
gazdasági fejlődés és a környezetvédelem 
jövőbeli kihívásainak;

1. megállapítja, hogy Európának erősebb és 
versenyképesebb mezőgazdasági ágazatra 
van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa az 
európai fogyasztók számára az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát, és 
hogy megfeleljen a munkahelyteremtés, a 
gazdasági fejlődés és a környezetvédelem 
jövőbeli kihívásainak, és hozzájáruljon az 
élelmiszerek iránti világszerte növekvő 
igények kielégítéséhez;

Or. lt

Módosítás 4
Britta Thomsen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy Európának erősebb és 
versenyképesebb mezőgazdasági ágazatra 
van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa az 
európai fogyasztók számára az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát, és 
hogy megfeleljen a munkahelyteremtés, a 
gazdasági fejlődés és a környezetvédelem 
jövőbeli kihívásainak;

1. megállapítja, hogy Európának erősebb, 
zöldebb és versenyképesebb 
mezőgazdasági ágazatra van szüksége 
ahhoz, hogy hosszú távon biztosítsa az 
európai fogyasztók ellátását biztonságágos 
és jó minőségű élelmiszerekkel, és hogy 
megfeleljen a munkahelyteremtés, a 
gazdasági fejlődés és a környezetvédelem 
jövőbeli kihívásainak;

Or. en

Módosítás 5
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy Európának erősebb és 1. megállapítja, hogy Európának erősebb és 



AM\860834HU.doc 5/38 PE460.883v01-00

HU

versenyképesebb mezőgazdasági ágazatra 
van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa az 
európai fogyasztók számára az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát, és 
hogy megfeleljen a munkahelyteremtés, a 
gazdasági fejlődés és a környezetvédelem 
jövőbeli kihívásainak;

versenyképesebb mezőgazdasági ágazatra 
van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa az 
európai fogyasztók számára az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát, és 
hogy megfeleljen a munkahelyteremtés, a 
gazdasági fejlődés, a környezetvédelem és 
az éghajlatváltozás jövőbeli kihívásainak;

Or. en

Módosítás 6
Jens Rohde

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy Európának erősebb és 
versenyképesebb mezőgazdasági ágazatra 
van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa az 
európai fogyasztók számára az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát, és 
hogy megfeleljen a munkahelyteremtés, a 
gazdasági fejlődés és a környezetvédelem 
jövőbeli kihívásainak;

1. megállapítja, hogy Európának erősebb és 
versenyképesebb mezőgazdasági ágazatra 
van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa az 
európai fogyasztók számára az 
élelmiszerek kínálatát, minőségét és 
biztonságát, és hogy megfeleljen a 
munkahelyteremtés, a gazdasági fejlődés és 
a környezetvédelem jövőbeli kihívásainak;

Or. en

Módosítás 7
Antonio Cancian

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a jelenlegi KAP-
reform az első a 27 tagállamból álló 
Unióban, és hogy az európai és 
világszintű élelmiszerbiztonság 
garantálásása céljából fontos minden 
fajta mezőgazdasági termelési mód és 
minden fejlettségi szintű termelési 
tevékenység folytonosságának ösztönzése, 
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hogy azok a kölönböző európai 
országokban és területeken 
fennmaradhassanak, miközben el kell 
kerülni, hogy a közös politika újból 
nemzeti hatáskörbe kerüljön; 
hangsúlyozza, hogy az új közös 
agrárpolitikának biztosítania kell a 
tagállamok közötti ésszerű elosztást;

Or. en

Módosítás 8
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, az élelmiszerek minőségének 
és biztonságának garantálása 
megköveteli, hogy a gazdálkodást és az 
élelmiszeripari termelést a továbbiakban 
ne a piac és a versenyképesség határozza 
meg; úgy véli, hogy ez magában foglalja a 
piacszabályozó és intervenciós 
mechanizmusok meglétét, amelyek nélkül 
megnövekedne az áringadozás, és 
kialakulnának a piaci koncentrációs 
folyamatok, amit csak egy csekély számú 
vállalkozás élne túl;

Or. pt

Módosítás 9
Niki Tzavela

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a különleges természeti 
korlátokkal és földrajzi hátrányokkal 
rendelkező területek, mint például a 
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szigetek és hegyvidéki régiók számára 
nyújtandó kiegészítő pénzügyi támogatás 
fontosságát; ezek a területek sajátos 
termelési feltételekkel szembesülnek 
állandó hátrányaik miatt (meredekség, 
magasság, éghajlat, elszigeteltség) 
valamint sajátos társadalmi-gazdasági 
körülményeik miatt; 

Or. en

Módosítás 10
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a FAO becslései 
szerint 2050-ig 70%-os növekedés várható 
a világ élelmiszerkeresletében, és ennek 
megfelelően sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az európai 
polgárok számára a hosszú távú
élelmiszerellátás biztonságát, valamint 
jelentős mértékben járuljanak hozzá az 
élelmiszerek iránti világszerte növekvő   
igények kielégítéséhez;

Or. ro

Módosítás 11
Lena Ek, Jens Rohde

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólít egy olyan közös agrárpolitika 
létrehozására, amely koherens, és más 
uniós politikák, különösen az erdészetre 
és a mezőgazdaságra, de ugyanígy a 
megújuló energiaforrásokra, a biológiai 
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sokféleségre, az iparra, a kutatásra és az 
Európa 2020 stratégiára vonatkozó 
politikák célkitűzéseit is támogatja;

Or. en

Módosítás 12
Mario Pirillo

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza az új KAP 
célkitűzéseivel arányban álló, megfelelő 
szintű finanszírozás megteremtésének, 
vagy legalább a jelenlegi költségvetési 
előirányzatok következő programozási 
időszakra történő fenntartásának 
szükségességét;

Or. it

Módosítás 13
Arturs Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az európai élelmiszer-
feldolgozó ipar versenyképességét és a 
belső piac működését jelentősen javítaná a 
tagállamok gazdálkodóinak nyújtott 
egyenlő támogatás;

Or. lv
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Módosítás 14
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy ítéli meg, hogy a stabil élelmiszer-
ellátás biztosítása, az ökoszisztémák 
megőrzése és a primer ágazat társadalmi-
gazdasági hátterének megerősítése a 
különböző uniós tagállamokban 
megkívánja, hogy a nemzetközi 
kereskedelem ne a termelők és a termékek 
közötti versenyre, hanem sokkal inkább a 
komplementaritás elvére épüljön;

Or. pt

Módosítás 15
Mario Pirillo

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. tisztességesebb és kiegyensúlyozottabb 
követelmények elfogadását javasolja a 
termelők jövedelemkiegészítő 
támogatására hozott intézkedések 
tekintetében, a különböző uniós 
tagállamokban fennálló megélhetési 
költségekkel és a változó bruttó 
termeléssel összemért reáljövedelmet véve 
alapul;

Or. it

Módosítás 16
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1b. azon a véleményen van, hogy a területi 
és társadalmi kohéziót az Unió vidéki 
területein a tagállamoknak és a 
gazdálkodóknak juttatott tisztességes és 
kiegyensúlyozott közös agrárpolitikai 
támogatás, valamint a tagállamok közötti 
egyenlőtlenségek csökkentése szilárdítja 
meg;

Or. ro

Módosítás 17
Lena Ek, Jens Rohde

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólít arra, hogy a közös 
agrárpolitika foglalja magába a 
fenntartható energiák használatát mint 
célkitűzést; úgy véli, hogy a 
mezőgazdasági ágazat 2020-ra már 
40%-ban megújuló energiákat 
használhatna, és 2030-ra a fosszilis 
energiahordozóktól mentessé válhatna;

Or. en

Módosítás 18
Lena Ek, Jens Rohde

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy az Unióban 14,5 
millió gazdaság működik, amelyek 
összevont termelése 355 milliárd eurót tesz 
ki, hogy 13,6 millió embert közvetlenül a 
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mezőgazdaságban, az 
erdőgazdálkodásban és a halászatban 
foglalkoztatnak, hogy további 5 millióan 
dolgoznak az élelmiszeriparban, és hogy 
mindez az Unió teljes 
foglalkoztatottságának 8,6%-át teszi ki, 
míg e szektorok az Unió bruttó nemzeti 
termékének 4%-át adják;

Or. sv

Módosítás 19
Mario Pirillo

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a vidékfejlesztési 
politika részeként további intézkedések 
szükségesek a fiatal termelők 
tevékenysége beindításának ösztönzésére, 
különös figyelmet fordítva a kevésbé 
előnyös helyzetű területekre; a második 
pillér keretében is kiegészítő 
intézkedéseket kell tenni a fenntarthatóbb 
ökológiai termelési módszereket választó 
gazdaságok érdekében;

Or. it

Módosítás 20
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. mélységes aggodalmát fejezi ki az 
élelmiszerárak ingadozása miatt; úgy véli, 
hogy az élelmiszerárakkal kapcsolatos 
spekulációt lehetővé tévő eszközöket be 
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kell tiltani;

Or. pt

Módosítás 21
Mario Pirillo

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy a jövőben a közös 
agrárpolitika keretében intézkedéseket 
kell hozni a nagyobb rugalmasság 
érdekében;k hogy így biztosítva legyenek 
piaci ingadozásokra adott azonnali és 
automatikus válaszlépések az első pillérbe 
épített anticiklikus intézkedések 
meghatározása révén;

Or. it

Módosítás 22
Mario Pirillo

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1e. hangsúlyozza a felvidéki és hegyvidéki 
populációk megtartására irányuló 
ösztönzők szükségességét a hidrogeológiai 
instabilitás kialakulásának megelőzése 
céljából;

Or. it
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Módosítás 23
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában; 
úgy véli továbbá, hogy jelentős és 
kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
mezőgazdaságban környezetbarát energia 
előállítására; úgy véli, hogy a KAP 
reformjának a mezőgazdaságban rejlő 
teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a környezetkímélő közjavak és a 
zöld energia előállítása tekintetében;

2. úgy véli, hogy jelentős és kihasználatlan 
lehetőségek rejlenek a mezőgazdaságban a 
megújuló forrásokból (bioüzemanyagok) 
történő energia-előállításra; hangsúlyozza, 
hogy az energianövények fenntartható 
művelését célzó ösztönzők nem 
veszélyeztethetik az élelmiszer-termelést, 
és nem lehetnek káros hatással a 
földhasználatra; úgy véli, hogy a KAP 
reformjának a mezőgazdaságban rejlő 
teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a megújuló forrásokból 
(bioüzemanyagok) történő energia-
előállítás tekintetében;

Or. ro

Módosítás 24
Gaston Franco

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában; 
úgy véli továbbá, hogy jelentős és 
kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
mezőgazdaságban környezetbarát energia 
előállítására; úgy véli, hogy a KAP 
reformjának a mezőgazdaságban rejlő 
teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a környezetkímélő közjavak és a 
zöld energia előállítása tekintetében;

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában; 
úgy véli továbbá, hogy jelentős és 
kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
mezőgazdaságban környezetbarát energia 
előállítására; úgy véli, hogy a KAP 
reformjának a mezőgazdaságban rejlő 
teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a környezetkímélő közjavak és a 
zöld energia előállítása tekintetében, 
támogatva a zöld energiák és az 
élelmiszer-termelésre konkurenciát nem 
jelentő második generációs 
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bioüzemanyagok fejlesztését;

Or. fr

Módosítás 25
Anni Podimata, Mario Pirillo

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában; 
úgy véli továbbá, hogy jelentős és 
kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
mezőgazdaságban környezetbarát energia 
előállítására; úgy véli, hogy a KAP 
reformjának a mezőgazdaságban rejlő 
teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a környezetkímélő közjavak és a 
zöld energia előállítása tekintetében;

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
közjavak biztosításában; úgy véli továbbá, 
hogy jelentős és kihasználatlan lehetőségek 
rejlenek a mezőgazdaságban az 
energiamegtakarítás és az 
energiahatékonyság terén; úgy véli, hogy 
a KAP reformjának a mezőgazdaságban 
rejlő teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a környezetkímélő közjavak és a 
zöld energia előállítása tekintetében;

Or. en

Módosítás 26
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában; 
úgy véli továbbá, hogy jelentős és 
kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
mezőgazdaságban környezetbarát energia 
előállítására; úgy véli, hogy a KAP 
reformjának a mezőgazdaságban rejlő 
teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a környezetkímélő közjavak és a 
zöld energia előállítása tekintetében;

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában 
és a mezőgazdasági közösségek 
támogatásában; úgy véli továbbá, hogy 
jelentős és kihasználatlan lehetőségek 
rejlenek a mezőgazdaságban 
környezetbarát energia előállítására; úgy 
véli, hogy a KAP reformjának a 
mezőgazdaságban rejlő teljes potenciál 
felszabadítására kell irányulnia a 
környezetkímélő közjavak és a zöld 
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energia előállítása tekintetében;

Or. lt

Módosítás 27
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában; 
úgy véli továbbá, hogy jelentős és 
kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
mezőgazdaságban környezetbarát energia 
előállítására; úgy véli, hogy a KAP 
reformjának a mezőgazdaságban rejlő 
teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a környezetkímélő közjavak és a 
zöld energia előállítása tekintetében;

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában; 
úgy véli továbbá, hogy jelentős és 
kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
mezőgazdaságban a megújuló energia 
előállítására; úgy véli, hogy a KAP 
reformjának a mezőgazdaságban rejlő 
teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a környezetkímélő közjavak és a 
megújuló energia előállítása tekintetében;

Or. da

Módosítás 28
Hannu Takkula, Riikka Manner

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában; 
úgy véli továbbá, hogy jelentős és 
kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
mezőgazdaságban környezetbarát energia 
előállítására; úgy véli, hogy a KAP 
reformjának a mezőgazdaságban rejlő 
teljes potenciál felszabadítására kell 
irányulnia a környezetkímélő közjavak és a 
zöld energia előállítása tekintetében;

2. elismeri a mezőgazdaság szerepét a 
környezetkímélő közjavak biztosításában; 
úgy véli továbbá, hogy jelentős és 
kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
mezőgazdaságban környezetbarát energia 
előállítására; következésképpen
megállapítja, hogy a KAP reformjának a 
mezőgazdaságban rejlő teljes potenciál 
felszabadítására is kell irányulnia a 
környezetkímélő közjavak és a zöld 
energia előállítása tekintetében;



PE460.883v01-00 16/38 AM\860834HU.doc

HU

Or. fi

Módosítás 29
Jens Rohde, Lena Ek

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. e tekintetben megjegyzi, hogy a 
következő generációs technológia készen 
áll, és következésképpen sürgeti a 
Bizottságot, hogy a közös agrárpolitika 
részeként alkossa meg az ágazatközi 
biomassza-politikát azzal a céllal, hogy a 
bioenergia-termelés számára 
rendelkezésre álló hulladék 
összegyűjtésének ösztönzése, és ezzel egy 
időben a kibocsátás növekedésének, 
valamint a biológiai sokféleség 
csökkenésének megelőzése révén lehetővé 
váljon a mezőgazdaságból és 
erdőgazdálkodásból származó biomassza 
fenntartható piacának kialakulása; 

Or. en

Módosítás 30
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti, hogy tegyenek lépéseket az 
egyes területekre jellemző hagyományos 
mezőgazdasági fajták hatékony 
használatának előmozdítása érdekében, 
fellépve a mezőgazdasági termelés 
exportvezérelt szabványosítása és a 
jelenlegi mezőgazdasági és kereskedelmi 
politikákból – amelyek közé sorolható a 
KAP is – származó intenzív 
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mezőgazdasági modellek ellen, valamint 
ösztönözve a regionális és helyi piacokra 
és fogyasztókra épülő kis- és közepes 
volumenű fenntartható termelést;

Or. pt

Módosítás 31
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. figyelembe véve a mezőgazdasági 
ágazat energiaigényét, rámutat az 
energiahatékonyság növekedését a KAP 
második pillére keretében ösztönző 
mechanizmusok kialakításának 
szükségességére, olyan beruházások 
támogatásával, amelyek e célkitűzés 
elérésére összpontosítanak, mint például: 
épületek fűtési rendszerének 
modernizálása, berendezések cseréje 
kevésbé energiaigényes berendezésekre, 
hővisszanyerés vagy napenergia 
használata;

Or. en

Módosítás 32
Niki Tzavela

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli a javasolt „kockázatkezelési 
eszköztár” fontosságát, amely 
hozzájárulhat a piaci bizonytalanság és a 
jövedelem-ingadozás elleni küzdelemhez 
azzal a céllal, hogy a gazdálkodók 
számára biztosítani lehessen a stabil, 
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megfelelő szintű bevételt, a további 
támogatást a fenntartható munkahelyek 
megtartásához és létrehozásához, 
valamint a biztonsági háló meglétét;

Or. en

Módosítás 33
Mario Pirillo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az első pillér keretében 
egy jövedelemtámogatási rendszert kellene 
bevezetni a gazdaságok és az agráripari 
vállalatok számára, melynek célja a 
mezőgazdasági feldolgozó tevékenységből 
származó melléktermékek és hulladék 
elkülönítésére vagy felhasználása 
alternatív energiák, például biogáz 
termelése céljából;

Or. it

Módosítás 34
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a KAP 
reformjának más költségvetési 
prioritásokat kell figyelembe vennie, mint 
például a kutatást, az energiát és az 
innovációt, annak érdekében, hogy az 
Európa 2020 stratégia az uniós politikák 
középpontjába kerüljön;

Or. en
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Módosítás 35
Antonio Cancian

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri, hogy a hegyvidéki területek 
és a legkülső régiók gazdálkodási 
tevékenységének erőteljes támogatása e 
területek gazdasági fejlődésének alapjául 
szolgál;

Or. it

Módosítás 36
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy a közös 
agrárpolitikának nem a jövedelem-
támogatás nyújtásán kell alapulnia, 
hanem sokkal inkább olyan politikává kell 
válnia, amelyik a kutatást, az innovációt, 
a zöld energiát és a környezetbarát 
közjavakat támogatja; hangsúlyozza, hogy 
a KAP reformjának a növekedés, a 
foglalkoztatottság, a versenyképesség és a 
fenntarthatóság fokozása érdekében kell a 
megfelelő prioritásokat megjelölnie;

Or. en

Módosítás 37
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság a 
számos iparág működéséhez szükséges 
nem-ásványi nyersanyagok forrásaként 
fontos szerepet tölt be;

Or. en

Módosítás 38
Jens Rohde

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az innovációt, valamint 
az új megoldások és termelési módok 
kifejlesztését célzó beruházásokra szükség 
van a második pilléren belül, annak 
érdekében, hogy a gazdálkodókat az
energiatermelésbe történő bekapcsolódásra 
ösztönözzük;

3. úgy véli, hogy a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőn kívül a 
kutatást, az innovációt, valamint az új 
megoldások és termelési módok 
kifejlesztését célzó beruházásokra szükség 
van a második pilléren belül, mivel ezeket 
az erőfeszítéseket az egyes gazdálkodók 
egymagukban nem képesek megtenni; az 
új technikák és módszerek érdekében 
végzett kutatás és innováció, csak úgy, 
mint az intelligens és a magas szintű 
termékenységet mutató haszonnövények 
fejlesztése, a fenntartható gyomirtó 
módszerek, valamint a trágyafajták 
hatékony szétválasztása révén a 
gazdálkodók képessé válnak a zöld
energiatermelésbe történő bekapcsolódásra, 
és a forgalombahozatalt követő szinten a 
fenntarthatóbb termelési módok melletti 
elköteleződésre;

Or. en
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Módosítás 39
Hannu Takkula, Riikka Manner

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az innovációt, valamint 
az új megoldások és termelési módok 
kifejlesztését célzó beruházásokra szükség 
van a második pilléren belül, annak 
érdekében, hogy a gazdálkodókat az 
energiatermelésbe történő 
bekapcsolódásra ösztönözzük;

3. úgy véli, hogy az innovációt, valamint 
az új megoldások, ösztönzők és termelési 
módok kifejlesztését célzó beruházásokra 
szükség van a második pilléren belül;

Or. fi

Módosítás 40
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az innovációt, valamint 
az új megoldások és termelési módok 
kifejlesztését célzó beruházásokra szükség 
van a második pilléren belül, annak 
érdekében, hogy a gazdálkodókat az
energiatermelésbe történő bekapcsolódásra 
ösztönözzük;

3. úgy véli, hogy az innovációt, valamint 
az új megoldások és termelési módok 
kifejlesztését célzó beruházásokra szükség 
van a második pilléren belül, annak 
érdekében, hogy a gazdálkodókat a még 
hatékonyabb energiatermelésbe történő 
bekapcsolódásra ösztönözzük;

Or. en

Módosítás 41
Gaston Franco

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

3a. támogatja, hogy a második pillér a 
versenyképességen és az innováción 
alapuljon; javasolja a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer (FAS) 
kiegészítéseként egy „innovációs” 
intézkedés bevezetését, amelynek célja az 
lenne, hogy támogassa a gazdálkodókat 
érintő kiigazításokat, hogy így az európai 
mezőgazdaság képes legyen reagálni a 
jövő főbb kihívásaira: a 
versenyképességre, a piachoz való 
igazodásra, a hozzáadottérték-teremtésre, 
a természeti erőforrások megőrzésére, az 
éghajlat-változáshoz való 
alkalmazkodásra stb.;

Or. fr

Módosítás 42
Lena Ek

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. arra kéri a Bizottságot, hogy hozzon 
létre új finanszírozási eszközöket a 
strukturális alapokon és a vidékfejlesztési 
alapon belül, amelyek a gazdálkodókat 
energiatermelésre (pl. biogáz és 
elektromosság) ösztönzik, ily módon 
nyújtva kiegészítő jövedelmet, csökkentve 
fokozatosan a gazdálkodók függését a 
támogatásoktól, teremtve munkahelyeket, 
és hozzájárulva az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzések eléréséhez;

Or. en
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Módosítás 43
Mario Pirillo

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a vidéki, minőségi 
élelmiszer-termeléssel és a 
biogazdálkodással foglalkozó területek 
meghatározása megkönnyítené a modern 
és ökológiai európai mezőgazdaság felé 
vezető utat;

Or. it

Módosítás 44
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat a mezőgazdaság szén-dioxid-
csökkentő potenciáljára a megújuló 
energiák termelése révén, valamint annak 
segítségével, hogy termesztett haszon-
vagy egyéb növények, vagy akár 
közvetlenül a talaj elnyelik a szén-
dioxidot;

Or. en

Módosítás 45
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy az ésszerű európai 
politikáknak, mint például a 



PE460.883v01-00 24/38 AM\860834HU.doc

HU

mezőgazdasági használatra szánt olcsóbb 
dízelolaj, valamint a mezőgazdasági 
használatra termelt energia- és 
üzemanyag-előállításért, különösen az 
elektromos öntözőszivattyúkért járó 
fogyasztásiadó-kedvezmény 
hozzásegíthetné az európai gazdálkodókat 
ahhoz, hogy többet termeljenek, és mind a 
belföldi, mind pedig az exportpiacokat 
ellássák agrártermékekkel;

Or. ro

Módosítás 46
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy a gazdálkodók 
jogosultak legyenek a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőre, amennyiben 
három szabadon választott 
környezetkímélő közjószágot előállítanak 
egy minden tagországra érvényes, 10 
környezetkímélő közjószágot tartalmazó 
listából;

törölve

Or. ro

Módosítás 47
Anni Podimata, Mario Pirillo

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy a gazdálkodók 
jogosultak legyenek a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőre, amennyiben 
három szabadon választott 
környezetkímélő közjószágot előállítanak 

törölve
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egy minden tagországra érvényes, 10 
környezetkímélő közjószágot tartalmazó 
listából;

Or. en

Módosítás 48
Jens Rohde

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy a gazdálkodók 
jogosultak legyenek a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőre, amennyiben 
három szabadon választott 
környezetkímélő közjószágot előállítanak 
egy minden tagországra érvényes, 10 
környezetkímélő közjószágot tartalmazó 
listából;

4. javasolja, hogy a gazdálkodók 
jogosultak legyenek a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőre, amennyiben 
három szabadon választott 
környezetkímélő közjószágot előállítanak 
egy minden tagországra érvényes, 10 
környezetkímélő közjószágot tartalmazó 
listából, mint például a takarónövényzet, a 
vetésforgó és a permetezésmentes övezetek 
kialakítása; kiemeli annak 
szükségességét, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevőnek rugalmasságot és választási 
lehetőséget kell nyújtania a gazdálkodók 
számára ahhoz, hogy üzleti lehetőségként 
és ösztönző eszközként elérje célját;

Or. en

Módosítás 49
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy a gazdálkodók 
jogosultak legyenek a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőre, amennyiben 
három szabadon választott 

4. javasolja, hogy a gazdálkodók 
jogosultak legyenek kiegészítő 
támogatásra, amennyiben olyan
közjószágot állítanak elő, amelyért a 
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környezetkímélő közjószágot előállítanak 
egy minden tagországra érvényes, 10 
környezetkímélő közjószágot tartalmazó 
listából;

piactól nem kapnak megfelelő 
ellenszolgáltatást, és amelyek hozzáadott 
értéket képviselnek az Unió számára, és 
helytállóak az egyes tagállamokra;

Or. en

Módosítás 50
Britta Thomsen

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy a gazdálkodók 
jogosultak legyenek a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőre, amennyiben 
három szabadon választott
környezetkímélő közjószágot előállítanak 
egy minden tagországra érvényes, 10 
környezetkímélő közjószágot tartalmazó 
listából;

4. javasolja, hogy a gazdálkodók csak 
akkor legyenek jogosultak a közvetlen 
kifizetésekre, ha elkötelezik magukat egy 
bevált agronómiai gyakorlatokat 
tartalmazó csomag alkalmazása mellett, és 
így környezetkímélő közjószágokat 
állítanak elő, amelyek minden 
tagországban helytállóak;

Or. en

Módosítás 51
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy a gazdálkodók 
jogosultak legyenek a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőre, amennyiben 
három szabadon választott 
környezetkímélő közjószágot előállítanak
egy minden tagországra érvényes, 10
környezetkímélő közjószágot tartalmazó 
listából;

4. javasolja, hogy a gazdálkodók 
jogosultak legyenek a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőre, amennyiben 
szabadon választott környezetkímélő 
közjószágokat állítanak elő egy minden 
tagországra érvényes, környezetkímélő 
közjószágokat tartalmazó listából;

Or. en
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Módosítás 52
Anni Podimata, Mario Pirillo

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevő végrehajtása 
minden tagország számára kötelező kell, 
hogy legyen, de a termelők számára 
viszont csak a részvétel lehetőségét kell 
biztosítani; megállapítja, hogy ha a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő az első pillér, azaz a közvetlen 
kifizetések részévé válna, 
hozzákapcsolódna a zöldebbé váláshoz és 
a környezetbarát kezdeményezésekhez, és 
valódi gazdasági ösztönzést jelentene a 
gazdálkodóknak a zöldebb termelési 
módok alkalmazására;

5. kiemeli, hogy a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevő végrehajtása 
minden tagország számára kötelező kell, 
hogy legyen; megállapítja, hogy ha a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő az első pillér, azaz a közvetlen 
kifizetések részévé válna, ez lenne a 
legjobb módja annak, hogy a zöldebb
termelési módokat összekapcsolják a 
termelők magasabb termelési költségeihez 
nyújtandó megfelelő kompenzációkkal;

Or. en

Módosítás 53
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevő végrehajtása 
minden tagország számára kötelező kell, 
hogy legyen, de a termelők számára 
viszont csak a részvétel lehetőségét kell 
biztosítani; megállapítja, hogy ha a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő az első pillér, azaz a közvetlen 
kifizetések részévé válna,
hozzákapcsolódna a zöldebbé váláshoz és a 
környezetbarát kezdeményezésekhez, és 
valódi gazdasági ösztönzést jelentene a 

5. kiemeli, hogy a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevő végrehajtása a 
gazdaságok szintjén kötelező kell, hogy 
legyen; megállapítja, hogy ha a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő az első pillér, azaz a közvetlen 
kifizetések részévé válna, 
hozzákapcsolódna a zöldebbé váláshoz és a 
környezetbarát kezdeményezésekhez, és
valódi gazdasági ösztönzést jelentene a 
gazdálkodóknak a zöldebb termelési 
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gazdálkodóknak a zöldebb termelési 
módok alkalmazására;

módok alkalmazására;

Or. en

Módosítás 54
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevő végrehajtása 
minden tagország számára kötelező kell, 
hogy legyen, de a termelők számára 
viszont csak a részvétel lehetőségét kell 
biztosítani; megállapítja, hogy ha a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő az első pillér, azaz a közvetlen 
kifizetések részévé válna, 
hozzákapcsolódna a zöldebbé váláshoz és a 
környezetbarát kezdeményezésekhez, és 
valódi gazdasági ösztönzést jelentene a 
gazdálkodóknak a zöldebb termelési 
módok alkalmazására;

5. kiemeli, hogy a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevő végrehajtása 
minden tagország számára kötelező kell, 
hogy legyen; megállapítja, hogy ha a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő az első pillér, azaz a közvetlen 
kifizetések részévé válna, 
hozzákapcsolódna a zöldebbé váláshoz és a 
környezetbarát kezdeményezésekhez, és 
valódi gazdasági ösztönzést jelentene a 
gazdálkodóknak a zöldebb termelési 
módok alkalmazására;

Or. en

Módosítás 55
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a gazdálkodók és vidéki 
közösségek támogatása fontos eszköze az 
európai polgárok változatos és jó 
minőségű élelmiszerekkel való ellátásának 
és a helyi munkahelyek biztosításának; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a gazdálkodókat az 
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együttműködésre a fokozott 
termelékenység és versenyképesség, 
valamint a természeti erőforrásokkal 
történő fenntartható gazdálkodás 
érdekében;

Or. ro

Módosítás 56
Lena Ek, Jens Rohde

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólít a második szintű közvetlen 
kifizetések bevezetésére, amelyek az 
alapszintű közvetlen kifizetések 25–30%-
át tennék ki minden egyes tagállamban, és 
amelyeket Unió-szerte olyan ösztönző 
rendszerként kellene alkalmazni, 
amelynek célja a mind a forrás-, mind 
pedig a termelési hatékonyság fokozásával 
a fenntarthatóság előmozdítása, és így az 
uniós mezőgazdaság versenyképesebbé 
tétele, összhangban a Bizottság által a 
közelmúltban közzétett „Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, versenyképes 
gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című 
közleménnyel;

Or. en

Módosítás 57
Anni Podimata

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
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összetevőt mind az első, mind pedig a 
második pillérbe bele kell foglalni, mivel a 
zöldebb termelési módok eléréséhez való 
hozzájárulásának mozgástere és célja 
pillérenként más és más; 
következésképpen a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevők első és második 
pilléren belüli használata kiegészítik 
egymást;

Or. en

Módosítás 58
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a támogatni kell a 
kisvállalkozások fejlődését  
versenyképességük növelése és a vidéki 
területek gazdasági és társadalmi 
fellendüléséhez történő hozzájárulásuk 
fokozása céljából;

Or. lt

Módosítás 59
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő nem eredményezheti a 
bürokrácia megnövekedését, mivel az 
európai gazdálkodóknak egy egyszerű és 
logikus rendszerre van szükségük, 
következésképpen a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevő teljesítésének 

6. hangsúlyozza, hogy KAP reformja nem 
eredményezheti a bürokrácia 
megnövekedését az európai gazdálkodók
számára: a jövő közös agrárpolitikájának
egyszerű és logikus rendszerre van 
szüksége, és a Bizottság az egyszerűsítést 
kell, hogy kiindulópontnak tekintse a 
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ellenőrzését a meglévő ellenőrző 
mechanizmusokba kell beépíteni;

jogszabályi javaslatai bemutatásakor;

Or. en

Módosítás 60
Jens Rohde

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő nem eredményezheti a 
bürokrácia megnövekedését, mivel az 
európai gazdálkodóknak egy egyszerű és 
logikus rendszerre van szükségük, 
következésképpen a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevő teljesítésének 
ellenőrzését a meglévő ellenőrző 
mechanizmusokba kell beépíteni;

6. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő nem eredményezheti a 
bürokrácia megnövekedését, az európai 
gazdálkodók számára: egy egyszerű és 
logikus rendszerre van szükség, 
következésképpen a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevő teljesítésének 
ellenőrzését a meglévő feltételességi 
szabályokra vonatkozó ellenőrző 
mechanizmusokba kell beépíteni;

Or. en

Módosítás 61
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő kialakításakor figyelembe kell 
venni a tagállamokra jellemző különböző 
kiindulási helyzeteket, és biztosítani kell, 
hogy minden gazdálkodó egyenlő 
esélyekkel induljon annak megszerzéséért, 
ami azt jelenti, hogy lehetővé kell tenni,
hogy a már elindított környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőket figyelembe

7. hangsúlyozza, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő kialakításakor figyelembe kell 
venni a tagállamokra jellemző különböző 
kiindulási helyzeteket annak biztosítása 
érdekében, hogy lehetővé váljon a már 
elindított környezetbarátabbá válást 
ösztönző összetevők figyelembe vétele;
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vegyék;

Or. en

Módosítás 62
Anni Podimata, Mario Pirillo

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő kialakításakor figyelembe kell 
venni a tagállamokra jellemző különböző 
kiindulási helyzeteket, és biztosítani kell, 
hogy minden gazdálkodó egyenlő 
esélyekkel induljon annak megszerzéséért, 
ami azt jelenti, hogy lehetővé kell tenni, 
hogy a már elindított környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevőket figyelembe 
vegyék;

7. hangsúlyozza, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevő kialakításakor figyelembe kell 
venni a tagállamokra jellemző különböző 
szükségleteket és kihívásokat annak 
biztosítása érdekében, hogy minden 
gazdálkodó egyenlő esélyekkel induljon 
annak megszerzéséért, ami azt jelenti, hogy 
lehetővé kell tenni, hogy a már elindított 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevőket figyelembe vegyék;

Or. en

Módosítás 63
Jens Rohde, Lena Ek

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. kiemeli, hogy az első pillérbe tartozó 
környezetbarát kezdeményezéseknek 
természetüknél fogva európainak kell 
lenniük, és ki kell egészíteniük a második 
pillér azon környezetvédelmi intézkedéseit, 
amelyek a nemzeti, regionális és helyi 
prioritásokra és sajátosságokra 
összpontosítanak; úgy véli, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevőnek az első pillérbe tartozó 
közvetlen kifizetések részévé kell válnia a 

8. kiemeli, hogy az első pillérbe tartozó 
környezetbarát kezdeményezéseknek 
természetüknél fogva európainak kell 
lenniük, és ki kell egészíteniük a második 
pillér azon környezetvédelmi intézkedéseit, 
amelyek a nemzeti, regionális és helyi 
prioritásokra és sajátosságokra 
összpontosítanak; úgy véli, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevőnek az első pillérbe tartozó 
közvetlen kifizetések részévé kell válnia 
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termelők környezetvédelmi 
elkötelezettségének és a különböző 
tagállamokban az egyenlő végrehajtás 
biztosítása érdekében.

annak érdekében, hogy a környezetkímélő 
közjószágok nyújtása egyszerű és 
átlátható módon kapcsolódjon a közvetlen 
kifizetésekhez, valamint a termelők 
környezetvédelmi elkötelezettségének és a 
különböző tagállamokban az egyenlő 
végrehajtás biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 64
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. kiemeli, hogy az első pillérbe tartozó 
környezetbarát kezdeményezéseknek 
természetüknél fogva európainak kell 
lenniük, és ki kell egészíteniük a második 
pillér azon környezetvédelmi intézkedéseit, 
amelyek a nemzeti, regionális és helyi 
prioritásokra és sajátosságokra
összpontosítanak; úgy véli, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevőnek az első pillérbe tartozó 
közvetlen kifizetések részévé kell válnia a 
termelők környezetvédelmi 
elkötelezettségének és a különböző 
tagállamokban az egyenlő végrehajtás 
biztosítása érdekében.

8. kiemeli, hogy az első pillérbe tartozó 
környezetbarát kezdeményezéseknek 
természetüknél fogva európainak kell 
lenniük, nem korlátozhatják a második 
pillér keretében már meglévő 
mezőgazdasági és környezetvédelmi
eszközök működését, és a nemzeti, 
regionális és helyi prioritásokra és 
sajátosságokra is összpontosítaniuk kell;
úgy véli, hogy a környezetbarátabbá válást 
ösztönző összetevőnek az első pillérbe 
tartozó közvetlen kifizetések részévé kell 
válnia a termelők környezetvédelmi 
elkötelezettségének és a különböző 
tagállamokban az egyenlő végrehajtás 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 65
Anni Podimata, Mario Pirillo

Véleménytervezet
8 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

8. kiemeli, hogy az első pillérbe tartozó 
környezetbarát kezdeményezéseknek 
természetüknél fogva európainak kell 
lenniük, és ki kell egészíteniük a második 
pillér azon környezetvédelmi intézkedéseit, 
amelyek a nemzeti, regionális és helyi 
prioritásokra és sajátosságokra 
összpontosítanak; úgy véli, hogy a 
környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevőnek az első pillérbe tartozó 
közvetlen kifizetések részévé kell válnia a 
termelők környezetvédelmi 
elkötelezettségének és a különböző 
tagállamokban az egyenlő végrehajtás 
biztosítása érdekében.

8. kiemeli, hogy az első pillérbe tartozó 
környezetbarát rendelkezéseknek ki kell 
egészíteniük a második pillér azon 
környezetvédelmi intézkedéseit, amelyek a 
nemzeti, regionális és helyi prioritásokra és 
sajátosságokra összpontosítanak; úgy véli, 
hogy a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevőnek az első pillérbe tartozó 
közvetlen kifizetések részévé kell válnia 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
mezőgazdasági ágazat megfeleljen a 
magas uniós környezetvédelmi és 
energianormáknak, valamint a különböző 
tagállamokban az egyenlő végrehajtás 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 66
Gaston Franco

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. szükségesnek tartja a dinamikus és 
életképes vidéki területeken a hozzáadott 
érték fenntartását vagy létrehozását; 
következésképpen támogatja közösségi 
erőfeszítések révén a területi ellátólánc-
projektek létrehozását, amelyek 
valamennyi olyan termelő tevékenységhez 
kötődnek, amelyek a termék és a régió 
közti kapcsolat kialakításával teremtenek 
hozzáadott értéket, és amelyek a gazdasági 
és társadalmi fejlődés célkitűzéseire 
összpontosítanak, valamint figyelembe 
veszik az érintett terület környezeti vagy 
tájképi értékét;

Or. fr
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Módosítás 67
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiára vonatkozó nemzeti cselekvési 
tervek megvalósítása esetén a következő 
néhány év során a biomassza-fogyasztás 
(mind a termelés, mind pedig az import) 
jelentősen meg fog növekedni, éppen ezért 
arra szólítja fel a Bizottságot, hogy 
állítson fel fenntarthatósági 
követelményeket a biomasszára 
vonatkozóan; ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozza, hogy a tendenciának a 
második generációs bioüzemanyagok 
használatának az eddiginél nagyobb 
hányada felé kell elmozdulnia;

Or. da

Módosítás 68
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza az innovatív 
öntözőrendszerek fontosságát az európai 
mezőgazdaság fenntarthatóságának 
biztosítása érdekében, tekintettel az 
éghajlatváltozás romboló hatásaira, mint 
például az aszályra, a hőhullámokra és az 
elsivatagosodásra azokon a gazdálkodási 
területeken, amelyek a lakosság 
élelmiszer-ellátását kívánják szolgálni;

Or. ro
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Módosítás 69
Lena Ek

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza a mezőgazdasági ágazat 
kutatási keretprogramokban való fokozott 
részvételét lehetővé tevő intézkedések 
szükségességét; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a nyolcadik keretprogramon belül 
készítsen el egy „Élelmiszer” témájú 
ágazati kutatási platformot a 
mezőgazdasági ágazat számára;

Or. en

Módosítás 70
Lena Ek

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza, hogy a KAP-nak a 
nemek szempontjából semlegesnek kell 
lennie, és a vállalkozásban dolgozó 
mindkét házasfelet ugyanolyan jogokkal 
kell illetni; kiemeli azt a tényt, mely 
szerint az Európai Unióban a 
mezőgazdaságban rendszeresen munkát 
végző 26,7 millió fő 42%-a nő, 
ugyanakkor ötből csupán egy üzemet (kb. 
29%) irányít nő,

Or. en
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Módosítás 71
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza a hatékony 
öntözőrendszerek fejlesztésének 
szükségességét az olyan hatékony 
mezőgazdasági módszerek biztosítására a 
tagállamokban, amelyek képesek fedezni a 
belföldi élelmiszer-keresletet és ellátni az 
exportpiacokat agrártermékekkel, 
mindvégig szem előtt tartva, hogy a 
jövőben vízhiány, és különösen ivóvíz-
hiány lép majd fel; 

Or. ro

Módosítás 72
Gaston Franco

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8b. a gazdaságok területét véve alapul, 
támogatási plafont szándékozik bevezetni 
a társadalmi hatékonyság érdekében és 
azzal a céllal, hogy elkerülhető legyen az 
olyan rendszerek ellehetetlenítése, 
amelyek elősegítik a gazdaságok 
felvásárlását és új gazdaságok új 
gazdálkodók általi beindítását;

Or. fr
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