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Módosítás 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
átfogó stratégiát az úgynevezett „köztes” 
hátrányos helyzetű térségekre, csökkentve
a tagállamok számára juttatott támogatások 
tekintetében tapasztalható
egyenlőtlenségeket;

1. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
átfogó stratégiát az úgynevezett „köztes” 
hátrányos helyzetű térségekre, és azt 
igazítsa a helyi igényekhez annak 
érdekében, hogy csökkenjenek a
tagállamok számára juttatott támogatások 
tekintetében tapasztalható
egyenlőtlenségek, továbbá javasolja, hogy 
a hátrányos helyzetű területeken 
gazdálkodó termelőket bátorítsák az 
egyesületekbe való tömörülésre, mert 
ezáltal megfelelő eszközökhöz juthatnak 
földjeik megműveléséhez, és javíthatják 
mezőgazdasági termelésük 
jövedelmezőségét;

Or. ro

Módosítás 2
Franz Obermayr

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
átfogó stratégiát az úgynevezett „köztes” 
hátrányos helyzetű térségekre, csökkentve 
a tagállamok számára juttatott támogatások 
tekintetében tapasztalható 
egyenlőtlenségeket;

1. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
átfogó stratégiát az úgynevezett „köztes” 
hátrányos helyzetű térségekre, csökkentve 
a tagállamok számára juttatott támogatások 
tekintetében tapasztalható 
egyenlőtlenségeket, valamint adja meg az 
úgynevezett „köztes” térségek  pontos 
meghatározását, különösen az átmeneti 
időszakokra vonatkozó határidők 
szempontjából;
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Or. de

Módosítás 3
François Alfonsi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. a vidéki területek elnéptelenedése ellen 
folytatott küzdelmet azon stratégia részévé 
kell tenni, amelynek célja a hátrányos 
helyzetű térségek támogatása az Európai 
Unióban; úgy ítéli meg, hogy az 
„elnéptelenedés” szempontját tekintetbe 
kell venni azon „finomhangolás” során, 
amelyet a tagállamoknak akkor kell 
megvalósítaniuk, amikor felállítják a 
köztes hátrányos térségek térképét;

2. úgy ítéli meg, hogy azon 
„finomhangolás” során, amelyet a 
tagállamoknak akkor kell megvalósítaniuk, 
amikor felállítják a köztes hátrányos 
térségek térképét, nem csupán biofizikai, 
hanem bizonyos társadalmi-gazdasági  
kritériumokat is tekintetbe kell venni;
véleménye szerint a szigetjelleg, a 
lakosság rendkívül alacsony népsűrűsége 
és a fogyasztói térségek nagy távolsága 
ugyancsak hátrányos természeti 
adottságok, amelyeket figyelembe kell 
venni;

Or. fr

Módosítás 4
Markus Pieper, Manfred Weber

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. a vidéki területek elnéptelenedése ellen 
folytatott küzdelmet azon stratégia részévé 
kell tenni, amelynek célja a hátrányos 
helyzetű térségek támogatása az Európai 
Unióban; úgy ítéli meg, hogy az 
„elnéptelenedés” szempontját tekintetbe 
kell venni azon „finomhangolás” során, 
amelyet a tagállamoknak akkor kell 
megvalósítaniuk, amikor felállítják a 
köztes hátrányos térségek térképét;

2. hangsúlyozza, hogy minden 
tagállamnak jogában áll – pontos 
vizsgálat révén, a nyolc biofizikai 
kritérium figyelembevételével és nemzeti 
kritériumok alapján –, kiigazítást tenni a 
hátrányos helyzetű térségek tekintetében, 
figyelembe véve az „elnéptelenedés”
szempontját azon „finomhangolás” során, 
amelyet a tagállamoknak akkor kell 
megvalósítaniuk, amikor felállítják a 
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köztes hátrányos térségek térképeit;

Or. de

Módosítás 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. a vidéki területek elnéptelenedése ellen 
folytatott küzdelmet azon stratégia részévé 
kell tenni, amelynek célja a hátrányos 
helyzetű térségek támogatása az Európai 
Unióban; úgy ítéli meg, hogy az 
„elnéptelenedés” szempontját tekintetbe
kell venni azon „finomhangolás” során, 
amelyet a tagállamoknak akkor kell 
megvalósítaniuk, amikor felállítják a 
köztes hátrányos térségek térképét;

2. kéri a Bizottságot, hogy az Unióban 
fekvő hátrányos helyzetű térségekre 
vonatkozó stratégiával szoros összhangban 
dolgozzon ki egy stratégiát a vidéki 
térségekben tapasztalható elnéptelenedés 
elleni küzdelem céljával, és tegye 
kötelezővé, hogy az „elnéptelenedés” 
szempontját tekintetbe kelljen venni azon 
„finomhangolás” során, amelyet a 
tagállamoknak akkor kell megvalósítaniuk, 
amikor felállítják a köztes hátrányos 
térségek térképét;

Or. ro

Módosítás 6
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. a vidéki területek elnéptelenedése ellen 
folytatott küzdelmet azon stratégia részévé 
kell tenni, amelynek célja a hátrányos 
helyzetű térségek támogatása az Európai 
Unióban; úgy ítéli meg, hogy az 
„elnéptelenedés” szempontját tekintetbe 
kell venni azon „finomhangolás” során, 
amelyet a tagállamoknak akkor kell 
megvalósítaniuk, amikor felállítják a 

2. a vidéki területek elnéptelenedése ellen 
folytatott küzdelmet azon stratégia részévé 
kell tenni, amelynek célja a hátrányos 
helyzetű térségek támogatása az Európai 
Unióban; úgy ítéli meg, hogy az 
„elnéptelenedés” szempontját tekintetbe 
kell venni azon „finomhangolás” során, 
amelyet a tagállamoknak akkor kell 
megvalósítaniuk, amikor felállítják a 
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köztes hátrányos térségek térképét; köztes hátrányos térségek térképét;
hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági 
térségekben az elnéptelenedés fokozódása 
súlyosbítja a hátrányos természeti
adottságokat, felerősítve az ezen 
régiókban a mezőgazdaságban 
tapasztalható nehézségeket;

Or. es

Módosítás 7
Franz Obermayr 

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. a vidéki területek elnéptelenedése ellen 
folytatott küzdelmet azon stratégia részévé 
kell tenni, amelynek célja a hátrányos 
helyzetű térségek támogatása az Európai 
Unióban; úgy ítéli meg, hogy az 
„elnéptelenedés” szempontját tekintetbe
kell venni azon „finomhangolás” során, 
amelyet a tagállamoknak akkor kell 
megvalósítaniuk, amikor felállítják a 
köztes hátrányos térségek térképét;

2. kéri, hogy a vidéki területek 
elnéptelenedése ellen folytatott küzdelmet 
illesszék abba a stratégiába, amelynek 
célja a hátrányos helyzetű térségek 
támogatása az Európai Unióban, 
szükségessé téve, hogy az „elnéptelenedés” 
szempontját tekintetbe vegyék azon 
„finomhangolás” során, amelyet a 
tagállamoknak akkor kell megvalósítaniuk, 
amikor felállítják a köztes hátrányos 
térségek térképét;

Or. de

Módosítás 8
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. a vidéki területek elnéptelenedése ellen 
folytatott küzdelmet azon stratégia részévé 
kell tenni, amelynek célja a hátrányos 
helyzetű térségek támogatása az Európai 

2. a vidéki területek elnéptelenedése ellen 
folytatott küzdelmet azon stratégia részévé 
kell tenni, amelynek célja a hátrányos 
helyzetű térségek támogatása az Európai 
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Unióban; úgy ítéli meg, hogy az 
„elnéptelenedés” szempontját tekintetbe
kell venni azon „finomhangolás” során, 
amelyet a tagállamoknak akkor kell 
megvalósítaniuk, amikor felállítják a 
köztes hátrányos térségek térképét;

Unióban; szükségesnek tartja tehát, hogy
a hátrányos helyzetű térségek érdekében
az „elnéptelenedés” szempontját tekintetbe
vegyék azon „finomhangolás” során, 
amelyet a tagállamoknak akkor kell 
megvalósítaniuk, amikor felállítják a 
köztes hátrányos térségek térképét;

Or. cs

Módosítás 9
Markus Pieper, Manfred Weber

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy ugyancsak el kell 
ismerni hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területeknek 
azokat, ahol a nyolc biofizikai kritérium 
nem teljesül és az összes kritériumnak 
történő megfelelés kismértékben az előírt 
küszöb alatt marad ugyan, de a meglévő 
elemek együttvéve mégis egyértelművé 
teszik jelentős mértékű hátrányos 
természeti adottságok fennállását;

Or. de

Módosítás 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. határozottan állítja, hogy a köztes 
hátrányos térségek térképének felállítása 
elvégezhető a nyolc közösségi biofizikai 
kritérium alapján, amelyekhez bizonyos 
nemzeti célkitűzések is illeszkedhetnek, 
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lehetővé téve minden ország sajátos 
nemzeti és regionális adottságainak 
figyelembe vételét;

Or. es

Módosítás 11
Markus Pieper, Manfred Weber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. az új rendszerben a támogatások egyes 
területekről más területekre való 
átcsoportosítására kerülhet sor, ezért 
szükséges volna, hogy azok a földek, 
amelyek elveszítik a „köztes hátrányos 
térség” besorolást, az új helyzethez való 
alkalmazkodás érdekében átmeneti 
időszakkal rendelkezzenek;

3. úgy véli, hogy azoknak a területeknek, 
amelyek az új rendszer következtében
elveszítik a „köztes hátrányos térség” 
besorolást, illetve amelyek esetében 
aránytalan átcsoportosításra kerül sor, az 
új helyzethez való alkalmazkodás 
érdekében átmeneti időszakkal kell 
rendelkezniük;

Or. de

Módosítás 12
François Alfonsi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. az új rendszerben a támogatások egyes 
területekről más területekre való 
átcsoportosítására kerülhet sor, ezért 
szükséges volna, hogy azok a földek, 
amelyek elveszítik a „köztes hátrányos 
térség” besorolást, az új helyzethez való 
alkalmazkodás érdekében átmeneti 
időszakkal rendelkezzenek;

3. az új rendszerben a támogatások egyes 
területekről más területekre való 
átcsoportosítására kerülhet sor, ezért 
szükséges volna, hogy azok a földek, 
amelyek elveszítik a „köztes hátrányos 
térség” besorolást, az új helyzethez való 
alkalmazkodás érdekében átmeneti 
időszakkal rendelkezzenek; ezen átmeneti 
időszak során tesztelni kell a Bizottság 
által javasolt biofizikai kritériumokat, 
ellenőrizve, hogy valóban mérvadók-e a 
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különböző ökorendszerek esetében és 
eltérő éghajlati viszonyok között az 
Európai Unióban;

Or. fr

Módosítás 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. az új rendszerben a támogatások egyes 
területekről más területekre való 
átcsoportosítására kerülhet sor, ezért 
szükséges volna, hogy azok a földek, 
amelyek elveszítik a „köztes hátrányos 
térség” besorolást, az új helyzethez való 
alkalmazkodás érdekében átmeneti 
időszakkal rendelkezzenek;

3. az új rendszerben a támogatások egyes 
területekről más területekre való 
átcsoportosítására kerülhet sor – a helyi 
szükségletekkel szoros összefüggésben –, 
ezért szükséges volna, hogy azok a földek, 
amelyek elveszítik a „köztes hátrányos 
térség” besorolást, az új helyzethez való 
alkalmazkodás érdekében átmeneti 
időszakkal rendelkezzenek;

Or. ro

Módosítás 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot, hogy a hátrányos 
helyzetű térségek meghatározásakor vegye 
figyelembe a nyilvános konzultáció során 
a tagállamok, a regionális és helyi
hatóságok, valamint az érintett 
mezőgazdasági közösségek részéről 
megfogalmazott valamennyi álláspontot;

4. kéri a Bizottságot, hogy a hátrányos 
helyzetű térségek meghatározásakor vegye 
figyelembe a tagállamok regionális és helyi
hatóságainak stratégiáit, valamint az 
érintett mezőgazdasági egyesületek 
javaslatait;

Or. ro



PE438.451v01-00 10/14 AM\803600HU.doc

HU

Módosítás 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy a földek 
fenntartható kezelésének lehetővé tétele és 
a válságidőszakból való kijutás érdekében 
határozza meg a kölcsönhatásokat a 
hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területeknek nyújtott segítség 
és a mezőgazdasági termelők számára 
juttatott egyéb támogatási formák között, 
különös tekintettel a jelentős 
mezőgazdasági ágazatot működtető új 
tagállamokra, amelyek esetében a 
hátrányos természeti adottságú területek 
aránya magasabb az EU átlagánál;

Or. ro

Módosítás 16
Manfred Weber, Markus Pieper

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. egyetért azzal, hogy a köztes hátrányos 
térségek térképének meghatározásakor 
olyan objektív nemzeti kritériumokat kell 
figyelembe venni, amelyek lehetővé teszik, 
hogy e térségek meghatározása 
megfelelően igazítható legyen minden 
ország nemzeti és regionális valóságához;

5. egyetért azzal, hogy a köztes hátrányos 
térségek térképének meghatározásakor 
olyan objektív nemzeti kritériumokat kell 
figyelembe venni, amelyek lehetővé teszik, 
hogy e térségek meghatározása a Bizottság 
átfogó stratégiájának keretei között
megfelelően igazítható legyen minden 
ország nemzeti és regionális valóságához;

Or. de
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Módosítás 17
François Alfonsi 

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. egyetért azzal, hogy a köztes hátrányos 
térségek térképének meghatározásakor 
olyan objektív nemzeti kritériumokat kell 
figyelembe venni, amelyek lehetővé teszik, 
hogy e térségek meghatározása 
megfelelően igazítható legyen minden 
ország nemzeti és regionális valóságához;

5. egyetért azzal, hogy a köztes hátrányos 
térségek térképének meghatározásakor
figyelembe kell venni egy helyi 
rugalmassági tényezőt, olyan objektív
kritériumok alkalmazásával, amelyek 
lehetővé teszik, hogy e térségek 
meghatározása megfelelően igazítható 
legyen minden ország nemzeti és regionális 
valóságához;

Or. fr

Módosítás 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. egyetért azzal, hogy a köztes hátrányos 
térségek térképének meghatározásakor 
olyan objektív nemzeti kritériumokat kell 
figyelembe venni, amelyek lehetővé teszik, 
hogy e térségek meghatározása 
megfelelően igazítható legyen minden 
ország nemzeti és regionális valóságához;

5. egyetért azzal, hogy a köztes hátrányos 
térségek térképének meghatározásakor 
olyan objektív nemzeti kritériumokat kell 
figyelembe venni, amelyek lehetővé teszik, 
hogy e térségek meghatározása 
megfelelően igazítható legyen minden 
ország nemzeti és regionális valóságához, 
szorosan kapcsolódva a helyi 
vidékfejlesztési programokhoz;

Or. ro

Módosítás 19
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
6 bekezdés



PE438.451v01-00 12/14 AM\803600HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri, hogy a térségek „finomhangolása” 
során ne feledkezzenek meg rendszeresen 
azokról az övezetekről, amelyek 
mezőgazdasági technikák révén úrrá 
lettek a föld természeti adottságaiból 
fakadó hátrányos helyzetükön, különös 
tekintettel azokra a területekre, amelyek 
esetében a mezőgazdaság alacsony 
jövedelmet vagy kevés alternatív növényi 
kultúrát tesz csak lehetővé.

törölve

Or. cs

Módosítás 20
Iosif Matula

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri, hogy a térségek „finomhangolása” 
során ne feledkezzenek meg rendszeresen 
azokról az övezetekről, amelyek 
mezőgazdasági technikák révén úrrá lettek 
a föld természeti adottságaiból fakadó 
hátrányos helyzetükön, különös tekintettel 
azokra a területekre, amelyek esetében a 
mezőgazdaság alacsony jövedelmet vagy 
kevés alternatív növényi kultúrát tesz csak 
lehetővé.

6. kéri, hogy a térségek „finomhangolása”
során kizárólag hosszútávú 
hatástanulmányok eredményeire 
tekintettel lehessen kizárni az olyan az 
övezeteket, amelyek mezőgazdasági 
technikák révén úrrá lettek a föld 
természeti adottságaiból fakadó hátrányos 
helyzetükön, különös tekintettel azokra a 
területekre, amelyek esetében a 
mezőgazdaság alacsony jövedelmet vagy 
kevés alternatív növényi kultúrát tesz csak 
lehetővé.

Or. ro

Módosítás 21
François Alfonsi

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
számára nyújtott támogatások összegét 
meg kell emelni, és hogy ezzel az eszközzel
elsősorban a mezőgazdasági termelői 
tevékenységeket kell segíteni;

Or. fr

Módosítás 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy kezdjen hozzá 
a specifikus hátránnyal sújtott területekre 
alkalmazott rendszer felülvizsgálatához, 
tekintettel arra, hogy a jelenlegi 
meghatározás nem vesz tekintetbe
bizonyos, a mezőgazdasági termelők 
helyzetét megnehezítő hátrányos 
természeti adottságokat, például a 
szigetszerűséget, a periferikus jelleget és a 
távoli fekvést, amelyek az Európai Unió 
bizonyos térségeit jellemzik;

Or. es

Módosítás 23
Franz Obermayr

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri, hogy a hátrányos természeti 
adottságok ellensúlyozására irányuló 
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műszaki eljárások esetében ne csupán a 
rövid távú előnyöket vegyék figyelembe, 
hanem az eljárásokat vessék a 
fenntarthatóság szempontjából is vizsgálat 
alá;

Or. de

Módosítás 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy javítani kell a 
különböző közösségi politikák, különösen 
a mezőgazdasági politika és a kohéziós 
politika összehangolását, az azok közötti 
koherencia megerősítése és a hátrányos 
helyzetű térségek harmonikusabb 
fejlődésének biztosítása érdekében;

Or. es


