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Módosítás 1
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót.

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
az Európai Unióban és világszinten 
fennálló, élelmezésbiztonsággal, 
globalizációval és az élelmiszerárak 
emelkedésével kapcsolatos egyre fokozódó 
aggodalom miatt olyan új, erős KAP-ra 
van szükségük, amely a nemzetközi piacon 
kiegyensúlyozottan és tartósan fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált, ugyanakkor az 
Európai Unió egészében védi a 
mezőgazdasági termelést és tekintetbe 
veszi a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség és a talaj megőrzését, a 
megfelelő víz- és erdőgazdálkodást, 
valamint az oktatáson és tudáson alapuló 
fenntartható fejlődést, továbbá olyan KAP-
ra, amely elősegíti a kohéziót, valamint az 
európai uniós polgárok szükségleteinek és 
elvárásainak való jobb megfelelés 
érdekében fenntarthatóbb, 
kiegyensúlyozottabb, célratörőbb, 
egyszerűbb és hatékonyabb;

Or. lt

Módosítás 2
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
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amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót;

amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót, mivel a kohéziós politika és a 
közös agrárpolitika közötti, az Európai 
Unió pénzeszközeinek közös stratégiai 
kerete által biztosított, fokozott 
koordinációra és koherenciára van 
szükség;

Or. pt

Módosítás 3
Franz Obermayr

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót.

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet és a 
közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a biogazdálkodást 
folytató kisgazdaságok különböző 
formáinak támogatását, a megfelelő
állattartást, a fenntartható víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint olyan KAP-ra, 
amely elősegíti a kohéziót és a 
mezőgazdasági foglalkozások 
jelentőségének nagyobb társadalmi 
elismerését.

Or. de
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Módosítás 4
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót;

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált, tisztességes 
jövedelmet biztosít a mezőgazdasági 
termelőknek, minőségi termékeket biztosít
a fogyasztóknak és tekintetbe veszi a 
közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót;

Or. fr

Módosítás 5
Maurice Ponga

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót;

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak, 
mindenekelőtt a legkülső régióinak olyan 
új, erős KAP-ra van szükségük, amely a 
nemzetközi piacon fellendíti a fejlődést és 
javítja a versenyképességet, fokozottan 
piacorientált és tekintetbe veszi a 
közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
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kohéziót;

Or. fr

Módosítás 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót.

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, az éghajlatvédelmet,
a biológiai sokféleség megőrzését, a 
megfelelő víz- és erdőgazdálkodást, 
valamint az oktatáson és tudáson alapuló 
fenntartható fejlődést, továbbá olyan KAP-
ra, amely elősegíti a kohéziót, és amelynek 
költségei érthetők és követhetők a 
polgárok számára;

Or. de

Módosítás 7
Heide Rühle

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely fellendíti a jövőorientált 
vidékfejlesztést és tekintetbe veszi a 
közjavakat, mindenekelőtt az 
élelmezésbiztonságot, a táplálkozás 
minőségét,a biológiai sokféleség 
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sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót.

megőrzését, az erőforrásokat kímélő víz-, 
talaj- és erdőgazdálkodást, valamint az 
oktatáson és tudáson alapuló fenntartható 
fejlődést, továbbá olyan KAP-ra, amely 
elősegíti a kohéziót.

Or. de

Módosítás 8
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót;

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson,
tudáson és innováción alapuló fenntartható 
fejlődést, amelyek elősegítik a kohéziót, 
továbbá a mezőgazdasági tevékenységek 
végzése által a kiegyensúlyozott 
területfejlesztést az EU összes régiójában;

Or. pt

Módosítás 9
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 

1. úgy véli, hogy Európának és régióinak 
olyan új, erős KAP-ra van szükségük, 
amely a nemzetközi piacon fellendíti a 
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fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót;

fejlődést és javítja a versenyképességet, 
fokozottan piacorientált és tekintetbe veszi 
a közjavakat, köztük az 
élelmezésbiztonságot, a biológiai 
sokféleség megőrzését, a megfelelő víz- és 
erdőgazdálkodást, valamint az oktatáson és 
tudáson alapuló fenntartható fejlődést, 
továbbá olyan KAP-ra, amely elősegíti a 
kohéziót; hangsúlyozza a 
környezetvédelmi és a vidékfejlesztési 
rendelkezések közötti egyensúly 
megteremtésének szükségességét;

Or. en

Módosítás 10
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy reform egyik 
legfőbb elemének a KAP 
egyszerűsítésének kellene lennie, ami 
semmi esetre sem mehet a hatékonyság 
rovására; ugyanis azon túl, hogy mindkét 
pillér feladatkörét pontosabban meg kell 
határozni, ez az egyszerűsítés a módja 
annak, hogy a KAP könnyebben érthetővé 
váljon a mezőgazdasági termelők, illetve 
valamennyi állampolgár számára;

Or. pl

Módosítás 11
Heide Rühle

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. fontosnak tartja azt a megállapítást, 
hogy a vidéki térségek támogatására 
hozott intézkedések átfogó értelemben 
irányulnak a vidéki térségek gazdasági, 
szociális és infrastrukturális fejlesztésére, 
és nem ágazati szinten értendők;

Or. de

Módosítás 12
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a KAP keretében 
nyújtott támogatásoknak és a KAP 
alkalmazásának továbbra is igazodnia kell 
a hátrányos helyzetű területek 
sajátosságaihoz, amint azt a szerződések is 
elismerik, és ahogy azt a jelenleg hatályos 
közösségi jogszabályok is rögzítik;

Or. pt

Módosítás 13
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a kohéziós politika és az 
új és erős KAP ki tudja használni a vidéki 
területek gazdasági lehetőségeit és biztos 
munkahelyeket tud teremteni, ezzel is 
garantálva e területek fenntartható 
fejlődését;
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Or. ro

Módosítás 14
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy tekintettel a KAP 
előtt álló új kihívásokra és tekintettel az 
Európa 2020 stratégia célkitűzései és az új 
tagállamokkal kötött megállapodások 
végrehajtásának szükségességére, a
Közösség KAP-ra vonatkozó költségvetését 
a következő pénzügyi terv esetében is úgy 
kell alakítani, hogy biztosítva legyen 
ezeknek a feladatoknak a végrehajtása;

Or. pl

Módosítás 15
Heide Rühle

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy a vidéki területek 
fejlesztésére irányuló a támogatási pénzek 
odaítélését jobban össze kell hangolni a 
regionális politikával; kéri a helyi 
szolgáltatásokra, piacokra és 
foglalkoztatási lehetőségekre irányuló 
integrált stratégia létrehozását; kéri ebben 
az összefüggésben a helyi szereplők 
bevonását, a partneri együttműködések 
szorosabbá tételét és a többszintű 
kormányzás erősítését; meggyőződése, 
hogy ez az egyszerűsítést is szolgálná, és
minimálisra csökkentené az 
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adminisztrációs terheket; 

Or. de

Módosítás 16
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy feltétlenül szükséges a 
közvetlen kifizetések tagállamok által 
történő alkalmazása során bizonyos fokú 
rugalmasság lehetővé tétele a szerkezeti 
hátrányok és/vagy a piac és a területi 
politikák változásai miatt leginkább 
érintett termelési rendszerek, termelési 
ágak és területek fenntarthatósága 
érdekében;

Or. pt

Módosítás 17
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. ezért úgy véli, hogy többek között a
költségvetés kialakításának tekintetében a 
közös agrárpolitikának és a kohéziós 
politikának 2013 után is az EU 
legfontosabb politikai területei közé kell 
tartoznia;

Or. pl
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Módosítás 18
Heide Rühle

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. megállapítja, hogy a magas 
színvonalon működő helyi és regionális 
önkormányzatok garantálják a helyi civil 
társadalom eredményes részvételét a 
LEADER-megközelítés értelmében; 
megjegyzi, hogy az Európai Unió 
valamennyi tagállamában a helyi szint az 
első olyan állami szintet jelenti, amellyel a 
polgárok kapcsolatba lépnek, és ezért azt 
követeli, hogy a vidékfejlesztés keretében 
irányozzanak elő intézkedéseket, amelyek 
erősítik a városok, községek, továbbá az 
illetékes regionális intézmények 
képességét a helyi és regionális fejlődés 
alakítására;

Or. de

Módosítás 19
Heide Rühle

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, 
továbbá az EU élelmezési és 
környezetvédelmi biztonsága, ezzel is 
garantálva más politikák és stratégiák, 
köztük az Európa 2020 stratégia 
megfelelő végrehajtását; ezzel 

törölve
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összefüggésben úgy véli, hogy objektív és 
átlátható feltételeket kell meghatározni 
annak érdekében, hogy az EU-ban 
megfelelő szintű közvetlen támogatást 
nyújtsanak, és elmozduljanak azoktól a 
kritériumoktól, amelyeket a közvetlen 
kifizetések rendszerében a források 
elosztására jelenleg is alkalmaznak;

Or. de

Módosítás 20
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a foglalkoztatás támogatása, a 
tisztességes mezőgazdasági bevételek és az 
EU mezőgazdasági ágazatának fenntartható 
fejlődése, továbbá az EU élelmezési és 
környezetvédelmi biztonsága, ezzel is 
garantálva más politikák és stratégiák, 
köztük az Európa 2020 stratégia megfelelő 
végrehajtását; ezzel összefüggésben úgy 
véli, hogy objektív és átlátható feltételeket 
kell meghatározni annak érdekében, hogy 
az EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak; a végrehajtási eszközök 
megválasztásával kapcsolatban támogatja 
a méltányosság és rugalmasság elvének 
alkalmazását, a különböző üzemtípusok, 
illetve azon földrajzi jellemzők 
vonatkozásában is, amelyekkel a 
mezőgazdasági üzemek valamennyi 
tagállamon, illetve régión belül 
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szembesülnek;

Or. it

Módosítás 21
Riikka Manner

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a regionális versenyképesség és 
különösen a gyéren lakott mezőgazdasági 
területek életképessége, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását a 
mezőgazdasági régiókban is;

Or. fi

Módosítás 22
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
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közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban a közvetlen kifizetések 
rendszerében nyújtott támogatások 
nyújtása során fokozott egyenlőséget 
biztosítsanak a tagállamok szintjén és a 
mezőgazdasági termelők között, és 
elmozduljanak azoktól a múltbéli 
kritériumoktól, amelyeket az említett 
pénzügyi források odaítélésére jelenleg is 
alkalmaznak;

Or. pt

Módosítás 23
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
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meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak; kiemeli annak fontosságát, 
hogy a forráselosztási rendszert és a 
közvetlen kifizetések tekintetében 
alkalmazott kritériumokat a 
mezőgazdasági termelők szükségleteihez 
igazítsák;

Or. en

Módosítás 24
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban harmonikus, méltányos és 
megfelelően magas közvetlen támogatást 
nyújtsanak a régi és új európai uniós 
tagállamok között fennálló különbségek
csökkentése érdekében, és elmozduljanak 
azoktól a hatástalannak bizonyult 
kritériumoktól, amelyeket a közvetlen 
kifizetések rendszerében a források 
elosztására jelenleg is alkalmaznak;
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Or. lt

Módosítás 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

2. szükségesnek véli a közvetlen 
kifizetések rendszerét annak érdekében, 
hogy továbbra is biztosítható legyen a 
versenyképesség, a gazdasági stabilitás, a 
tisztességes és méltányos mezőgazdasági 
bevételek, az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, az EU 
élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, valamint az éghajlatváltozás 
kihívásaira való válaszadási képessége,
ezzel is garantálva más politikák és 
stratégiák, köztük az Európa 2020 stratégia 
megfelelő végrehajtását; ezzel 
összefüggésben úgy véli, hogy objektív és 
átlátható és egyszerűsített feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak

Or. ro

Módosítás 26
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
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érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben támogatja – az 
Európai Bizottság javaslatával 
összhangban – a pragmatikus 
megközelítés alkalmazását a KAP-
források tagállamok közötti szétosztása 
során, ami megelőzi a súlyosabb 
zavarokat, és biztosítja, hogy az EU-ban 
megfelelő szintű közvetlen támogatást 
nyújtsanak; 

Or. en

Módosítás 27
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 

2. hangsúlyozza, hogy 2020-ig – de az azt 
követő időszakban azonban nem minden
korlátozás nélkül – fenn kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
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közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

Or. en

Módosítás 28
Alain Cadec

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását;
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek az áringadozásokkal 
összefüggésben, és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását;
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

Or. fr
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Módosítás 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását; 
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és megfelelő 
időtartamú átmenetet követően
elmozduljanak azoktól a kritériumoktól,
amelyeket a közvetlen kifizetések 
rendszerében a források elosztásának 
kiszámítására eddig alkalmaztak;

Or. es

Módosítás 30
Sophie Auconie

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 

2. hangsúlyozza, hogy meg kell tartani a 
közvetlen kifizetések rendszerét annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítható 
legyen a versenyképesség, a gazdasági 
stabilitás, a tisztességes mezőgazdasági 
bevételek és az EU mezőgazdasági 
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ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását;
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a kritériumoktól, amelyeket a 
közvetlen kifizetések rendszerében a 
források elosztására jelenleg is 
alkalmaznak;

ágazatának fenntartható fejlődése, továbbá 
az EU élelmezési és környezetvédelmi 
biztonsága, ezzel is garantálva más 
politikák és stratégiák, köztük az Európa 
2020 stratégia megfelelő végrehajtását;
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
objektív és átlátható feltételeket kell 
meghatározni annak érdekében, hogy az 
EU-ban megfelelő szintű közvetlen 
támogatást nyújtsanak, és elmozduljanak 
azoktól a múltbéli referenciáktól, 
amelyeket a közvetlen kifizetések 
rendszerében a források elosztására eddig 
alkalmaztak;

Or. fr

Módosítás 31
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a belső piaci 
versenyfeltételek közvetlen kifizetések 
miatti torzulásait feltétlenül a lehető 
legalacsonyabb szinten kell tartani, ám 
nem csupán a közvetlen kifizetéseknek a 
termelési volumentől való lehetőség 
szerinti legnagyobb mértékű 
függetlenítése révén, hanem a tételek az 
uniós régiók és tagállamok közötti 
kiegyenlítése révén is, különösen azoknak 
a területeknek az esetében, amelyeken 
hasonló vagy azonos termelési ágak 
telepedtek meg;

Or. pl
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Módosítás 32
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a KAP-nak, az alapvető 
szükségletek kielégítéséhez kapcsolódó
sajátos jellegéből adódóan figyelembe kell 
vennie a piaci szabályozó intézkedéseket 
és egy kockázat- és válságkezelő 
mechanizmusra, amely tartalmazza azokat 
a biztosítékokat, amelyek mintegy 
védőhálót képeznek a mezőgazdasági 
termelők és a fogyasztók számára; úgy 
véli ugyanakkor, hogy biztosítani kell az 
értékteremtés kiegyenlítettebb elosztását 
az élelmiszer-ellátási lánc mentén, 
valamint az egyforma bánásmódot az 
európai és a harmadik országokbeli 
termelők számára az EU-ban fogyasztásra 
szánt mezőgazdasági termékekkel 
kapcsolatos követelményeket illetően;

Or. pt

Módosítás 33
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli a mezőgazdasági 
vállalkozásokban dolgozó nők növekvő 
arányával kapcsolatban – 10 
vállalkozásból hozzávetőleg 3-at nők 
irányítanak –, illetve a mezőgazdasági 
termelés elkerülhetetlenül többfunkcióssá 
válásával kapcsolatban – az ágazatnak 
továbbra is az élelmiszer-előállításra, de a 
területfenntartásra, a 
szolgáltatásnyújtásra és a képzésre is kell 
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koncentrálnia –, hogy sürgősen 
intézkedéseket kell tenni a hitelekhez való 
hozzáférés könnyítése, a jövedelmek 
integrációja és a mezőgazdaság területén 
is jóléti intézmények létrehozása 
érdekében (mint például szociális 
gazdasági alapon irányított 
mezőgazdasági üzemek, falusi turizmus 
stb.);

Or. en

Módosítás 34
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli, hogy megkülönböztetett 
figyelmet fordítanak bizonyos régiókra és 
területekre, amelyeknek társadalmi és 
környezeti egyensúlya szorosan összefügg 
a mezőgazdasági termesztési 
módszerekkel; úgy véli ezért, hogy fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni az e 
régiókra vonatkozó eszközöket;

Or. fr

Módosítás 35
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a jövőben a közvetlen 
kifizetéseknek csak addig kellene 
létezniük, amíg olyan piaci körülmények 
nem jönnek létre, amelyek között a 
mezőgazdasági termelők egyedül a piacról 
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származó jövedelmükből meg tudnak élni, 
és ennek hosszú távon a KAP keretében 
teljesített közvetlen kifizetések végső célját 
kell képeznie;

Or. en

Módosítás 36
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy meg kell teremteni a 
lehetőséget a tagállamok számára arra, 
hogy a közvetlen kifizetéseket a 
mezőgazdasági üzemek méretétől vagy az 
egyes mezőgazdasági üzemeknek fizetett 
összegektől függően, illetve a termelési 
volumentől függő előnyök 
figyelembevételével csökkenthessék;

Or. pl

Módosítás 37
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. rámutat arra, hogy feltétlenül végig 
kell gondolni ismét a tejkvótarendszer 
2015. márciusi eltörléséről szóló 
határozatot, figyelembe véve a tej- és 
tejtermékágazat valós helyzetét;

Or. pt
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Módosítás 38
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy különösképpen az 
élelmiszerek, de egyéb, az EU és harmadik 
országok közötti kereskedelem tárgyát 
képező áruk esetén is teljesülniük kell az 
európai minőségi követelményeknek és 
normáknak; rámutat azonkívül arra, hogy 
a mezőgazdaság különleges jellege, tehát 
a termelés éghajlati feltételektől való 
függősége, de egyúttal a pénzügyi piacok 
legutóbbi eseményei is rávilágítanak arra, 
hogy fokozottabban kell felügyelni az 
agrárpiacokat, amelyek stabilitásának 
fenntartása érdekében a túltermelés 
éveiben lehetőséget kell teremteni 
beavatkozásra, különösképpen a sertés- és 
baromfihúsok piacát is befolyásoló 
gabonapiac vonatkozásában.

Or. pl

Módosítás 39
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a KAP-nak jobban 
tekintetbe kell vennie a kisebb családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségeket, azok 
problémáit és szükségleteit; hangsúlyozza, 
hogy diverzifikálni kell e gazdaságok 
bevételeit és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni;

3. hangsúlyozza, hogy tovább kell 
egyszerűsíteni a KAP végrehajtási 
eljárásait, szigorítani kell az ellenőrzési 
követelményeket és csökkenteni kell a 
támogatások kedvezményezettjeire háruló 
adminisztrációs terheket, továbbá úgy 
véli, hogy a KAP-nak jobban tekintetbe 
kell vennie a kisebb családi gazdaságokban 
rejlő lehetőségeket, azok problémáit és 
szükségleteit; hangsúlyozza, hogy 
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diverzifikálni kell e gazdaságok bevételeit 
és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni;

Or. lt

Módosítás 40
Maurice Ponga

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a KAP-nak jobban 
tekintetbe kell vennie a kisebb családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségeket, azok 
problémáit és szükségleteit; hangsúlyozza, 
hogy diverzifikálni kell e gazdaságok 
bevételeit és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni;

3. úgy véli, hogy a KAP-nak jobban 
tekintetbe kell vennie a kisebb családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségeket, azok 
problémáit és szükségleteit, valamint a 
sajátos jellemzőkkel rendelkező 
területeken, mindenekelőtt a legkülső 
régiókban található mezőgazdasági 
üzemeket; hangsúlyozza, hogy 
diverzifikálni kell e gazdaságok bevételeit 
és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni;

Or. fr

Módosítás 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3.úgy véli, hogy a KAP-nak jobban 
tekintetbe kell vennie a kisebb családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségeket, azok 
problémáit és szükségleteit; hangsúlyozza, 

3. hangsúlyozza, hogy a KAP-nak jobban 
tekintetbe kell vennie a kisebb családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségeket, azok 
problémáit és szükségleteit, valamint az 



AM\862069HU.doc 27/48 PE462.564v01-00

HU

hogy diverzifikálni kell e gazdaságok 
bevételeit és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni;

ilyen típusú üzemek alapítását és 
irányítását támogató leghatékonyabb 
eszközöket; hangsúlyozza, hogy 
diverzifikálni kell e gazdaságok bevételeit 
és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni; aminek 
meg kell akadályoznia a vidéki területek
elnéptelenedését, és egyúttal hozzá kell 
járulnia e területek életszínvonalának 
emelkedéséhez is;

Or. ro

Módosítás 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a KAP-nak jobban 
tekintetbe kell vennie a kisebb családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségeket, azok 
problémáit és szükségleteit; hangsúlyozza, 
hogy diverzifikálni kell e gazdaságok 
bevételeit és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni;

3. úgy véli, hogy a KAP-nak jobban 
tekintetbe kell vennie a kisebb családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségeket, azok 
problémáit és szükségleteit; hangsúlyozza, 
hogy diverzifikálni kell e gazdaságok 
bevételeit és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni;
megállapítja, hogy az EU lakosságának 
többsége városi környezetben él, és úgy 
véli, hogy a KAP hozzájárulhatna az 
intelligens mezőgazdaság fejlesztéséhez a 
városi környezetben, és különösen pedig a 
megszüntetett ipari telephelyek 
újjáélesztéséhez;

Or. xm
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Módosítás 43
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a KAP-nak jobban 
tekintetbe kell vennie a kisebb családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségeket, azok 
problémáit és szükségleteit; hangsúlyozza, 
hogy diverzifikálni kell e gazdaságok 
bevételeit és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni;

3. úgy véli, hogy a KAP-nak jobban 
tekintetbe kell vennie a kisebb családi 
gazdaságokban rejlő lehetőségeket, azok 
problémáit és szükségleteit; hangsúlyozza, 
hogy diverzifikálni kell e gazdaságok 
bevételeit és fejleszteni kell a vállalkozói 
készségeket, valamint a vidéki területeken 
új munkahelyeket kell teremteni; úgy véli, 
hogy a kistermelők számára külön 
egyszerűsített szabályozást kell 
kialakítani;

Or. pt

Módosítás 44
Heide Rühle

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a figyelmet a demográfiai 
kihívásokra, amelyek különösen erősen 
érintik a vidéki területeket; ebben az 
összefüggésben fontosnak tartja a 
demográfiai változások alakítását, és hogy 
a fiatalok számára vonzóbbá tegyék a 
vidéki területeket; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy biztosítsák az 
innovatív szolgáltatásokhoz és 
infrastruktúrákhoz való hozzáférést a jó 
gazdasági, szociális és kulturális részvétel 
lehetővé tétele érdekében, miközben a 
vidéki területeket a város és a vidék közötti 
kapcsolatok szerves részének kell tekinteni 
ahhoz, hogy ily módon kiegyensúlyozott 
fejlődést lehessen biztosítani;
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Or. de

Módosítás 45
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a vidékfejlesztés mint 
horizontális kérdés a KAP 
elmaradhatatlan része, és hogy az új 
programokat még fokozottabban hozzá 
kell igazítani a kiemelt vidékfejlesztési 
célkitűzésekhez (foglalkoztatás, a 
mezőgazdasági környezet védelme, vízügy, 
éghajlatváltozás, innováció és oktatás);

Or. en

Módosítás 46
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy javítsák a helyi és 
regionális mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott segítséget és tanácsadási 
szolgáltatásokat annak érdekében, hogy a 
termelők jobban meghatározhassák 
prioritásaikat, és értékelhessék saját 
mezőgazdasági üzemük 
teljesítőképességét;

Or. en
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Módosítás 47
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. erős, jól ellátott második pillért 
szorgalmaz a közös agrárpolitikán belül, 
amely reagál a vidékfejlesztés jelenlegi 
igényeire; hangsúlyozza a második pillér 
horizontális szerepét, tekintettel annak 
környezetvédelmi, modernizációs és a 
strukturális javítások tekintetében elért 
eredményeire a mezőgazdaság területén, a 
kiegyensúlyozott területfejlesztésre, 
valamint a vidéki területeken élő lakosság 
és a mezőgazdasági termelők politikai 
célkitűzéseinek elérésére; kéri ezért, hogy 
a második pillér intézkedéseit jobban 
igazítsák célkitűzéseikhez annak 
érdekében, hogy a növekedési, 
foglalkoztatási és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos intézkedések, valamint a 
vidéki területek javát szolgáló 
intézkedések hatékonysága 
növekedhessen; úgy véli, hogy ezzel 
összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani a fiatal mezőgazdasági termelők 
támogatására;

Or. en

Módosítás 48
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3c. üdvözli a második pillér 
hozzájárulását a partnerség elvének 
megvalósításához, és felhívja a 
tagállamokat, hogy fordítsanak nagyobb 
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figyelmet erre az elvre és annak szélesebb 
körű alkalmazására, amikor a második 
pillér keretében célzott intézkedéseket 
vezetnek be;

Or. en

Módosítás 49
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3d. hangsúlyozza az adminisztratív terhek 
egyszerűsítésének, valamint az 
adminisztratív és a végrehajtási előírások 
összehangolásának fontosságát az uniós 
alapok esetében (pl. a héa 
támogathatósága); kéri a feltételességre 
vonatkozó előírások egyszerűsítését és 
felülvizsgálatát a 2. pillérben, 
szükségesnek tartja a jelenlegi 
mutatórendszer egyszerűsítését, és 
kritikusan áll hozzá a kvantitatív célok 
bevezetéséhez;

Or. en

Módosítás 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
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területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség;

területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és kulturális javakat 
képeznek, ezért rámutat, hogy a KAP-nak 
is hozzá kell járulnia a regionális és a 
helyi termelés támogatásához, valamint 
munkahelyek megteremtéséhez és 
megtartásához a vidéki területeken;

Or. de

Módosítás 51
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség;

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség; a vidéki területek 
kiegyensúlyozott, az Európai Unió minden 
régiójára kiterjedő területfejlesztését 
sürgeti, amely előtérbe állítja a helyi 
lakosok szerepét, és hozzájárul a helyi 
körülmények és a vidéki és városi 
területek közötti kapcsolatok javításához;
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Or. pt

Módosítás 52
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség; 

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség; rámutat arra, hogy a 
mezőgazdaság a vidéki gazdaság egyik 
alappillére, és a mezőgazdasági termelők 
elsődleges szerepet játszanak e vidéki 
gazdaság dinamizmusában és a vidéki 
területek területrendezésében;

Or. fr

Módosítás 53
Riikka Manner

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
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korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség;

korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek;

Or. fi

Módosítás 54
Heide Rühle

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség;

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a
megújuló energia fenntartható termelése
számára, ezenkívül e területek a környezet, 
az ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség; úgy véli, erősíteni 
kellene a helyi gazdaságokat és a 
decentralizált fogyasztási mintákat;
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Or. de

Módosítás 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség;

4. megjegyzi, hogy a régiókban és a vidéki 
területekben rejlő lehetőségek nem 
korlátozódnak azokra a természeti 
erőforrásokra, amelyeknek köszönhetően e 
területek társadalmi és gazdasági szerepet 
játszanak, hiszen mindenekelőtt e 
területeken termelik meg az 
élelmezésbiztonsághoz szükséges élelmet 
és állítják elő a nyersanyagokat az ipar és a 
megújuló energiatermelés számára, 
ezenkívül e területek a környezet, az 
ökológia, a táj és az idegenforgalom 
tekintetében vagyont és olyan immateriális 
javakat képeznek, mint a hagyományok és 
kulturális jellegzetességek, például a 
regionális termékek formájában létező 
kulináris örökség; úgy véli, hogy a KAP 
segítségével a regionális, minőséget 
igazoló címkék előmozdítása helyi és 
regionális szinten mind az EU, mind 
harmadik államok számára előnyös lehet 
gazdasági szempontból;

Or. xm

Módosítás 56
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. támogatja a vidéki területekkel 
kapcsolatos tágabb megközelítést, amelyek 
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tekintve, hogy javak előállításának és 
közszolgáltatásoknak a helyszínét képezik, 
számos uniós állampolgár számára 
figyelemre méltó lakó- és munkahelyként 
szolgálnak vagy szolgálhatnának a 
jövőben; ezek fejlesztéséhez azonban 
megfelelő pénzügyi eszközöket kellene 
rendelkezésre bocsátani, és ez érvényes a 
hátrányos helyzetű és hegyvidéki 
területekre is; 

Or. pl

Módosítás 57
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a diverzifikált, 
versenyképes és fenntartható 
mezőgazdaságnak az Európai Unió egész 
területén való előmozdítása érdekében a 
vidékfejlesztési intézkedéseknek 
koherenseknek kell lenniük és ki kell 
egészíteniük az első pillér támogatási 
eszközeit; úgy véli, hogy a vidékfejlesztési 
politikának támogatnia kell a struktúrák 
modernizációját és javítását, valamint az 
innovációt a mezőgazdaság területén 
annak érdekében is, hogy választ lehessen 
adni az élelmezésbiztonsággal, a 
környezettel, az éghajlatváltozással, 
valamint a foglalkozástatással összefüggő 
kihívásokra;

Or. it
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Módosítás 58
Franz Obermayr

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri, hogy a KAP kizárólag 
géntechnológiával módosított szervezetek 
(GMO-k) alkalmazása nélkül is boldoguló 
mezőgazdasági termelést támogasson, 
mivel ellenkező esetben a GMO-k 
alkalmazását elutasító tagállamok a közös 
agrárpolitikán keresztül közvetve 
hozzájárulnak a GMO-k használatának 
finanszírozásához; ezenkívül megállapítja, 
hogy tudományosan nem lehet kizárni, 
hogy a GMO-k fogyasztása veszélyes lehet 
az emberekre, az állatokra és a 
környezetre nézve;

Or. de

Módosítás 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat, hogy a vidéki területek 
elnéptelenedése elleni küzdelem és a 
fenntartható vidéki népesség biztosítása 
érdekében alapvető fontosságú két 
csoport, a fiatalok és nők számára 
vonzóvá tenni a jellemzően vidéki 
tevékenységeket, valamint új, alternatív 
gazdasági lehetőségeket kell kínálni 
nekik;

Or. es
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Módosítás 60
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a vidékfejlesztésnek 
támogatnia kell az innovációt a 
mezőgazdaság területén, a társadalmi és 
gazdasági tevékenységek diverzifikációját, 
a munkahelyteremtést, valamint a vidéki 
területek lakosságának megfiatalítását;

Or. pt

Módosítás 61
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy a vidéki területek 
fejlesztéséhez alapvető fontosságú a 
fiatalok részvétele; rámutat arra, hogy a 
jövőbeli KAP-nak – más szakpolitikákkal 
karöltve – megfelelő ösztönzőkből álló 
csomagot kell tartalmaznia, amely a 
fiatalokat a vidéki területeken való 
letelepedésre sarkallja, mégpedig 
mezőgazdasági termelőként, vidéki 
vállalkozóként vagy a mezőgazdasági 
üzemek számára szakképzett szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatóként, különösen a 
tanácsadás vagy hitelnyújtás területén 
vagy akár olyan egyéb tevékenységi 
területeken, amelyek hozzájárulnak a 
vidéki területek fejlődéséhez, gazdasági 
diverzifikációjához és társadalmi 
életképességéhez;

Or. pt
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Módosítás 62
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és 
a régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel 
kapcsolatos jelenlegi kritériumokat és 
finanszírozási rendszereket, különösen 
abban az összefüggésben, hogy az Európa 
2020 stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között.

5. rámutat, hogy néhány ország esetében 
további támogatásra van szükség a 
felzárkózás érdekében, és hogy a KAP 
második pillérének megfelelően erősnek 
kell maradnia, a források elosztásának az 
egyes tagállamok fejlettségbeli 
különbségeit figyelembe vevő és az 
európai integrációt erősítő jelenlegi
kritériumait pedig meg kell tartani, a 
második pillér feladatköreit pedig 
fokozottabban hozzá kell igazítani az új 
kihívásokhoz és az Európa 2020 stratégia 
céljaihoz, amihez szükséges a vidéki 
térségeknek nyújtott megfelelő támogatás 
biztosítása a kohéziós politika keretében 
és ezért a feladatok megfelelő 
koordinációja és elosztása a KAP és a 
regionális politika között.

Or. pl

Módosítás 63
Heide Rühle

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és 

5. abban ismeri fel a vidékfejlesztési 
politika előnyét, hogy a vidékfejlesztési 
politika nem ismeri a regionális 
politikában használatos területi 
besorolást, és ezért alkalmas arra, hogy az 
európai célok elérésének az EU egészére 
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a régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel 
kapcsolatos jelenlegi kritériumokat és 
finanszírozási rendszereket, különösen 
abban az összefüggésben, hogy az Európa 
2020 stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között.

kiterjedő, erős és látható eszközévé váljon; 
ennek feltételét az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
bizonyos szabályainak egységesítésében 
látja annak érdekében, hogy a 
felhasználói oldalon szükségtelenül ne 
kétszerezzék meg az adminisztrációs 
terheket, és szükségtelenül ne korlátozzák 
a hozzáférést;

Or. de

Módosítás 64
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között.

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
üdvözli az uniós alapok nagyobb
koordinációját uniós szinten; és 
szorgalmazza, hogy ez a koordináció 
alapvetően az uniós alapok lehívására 
vonatkozó mechanizmusokban, azaz a 
második pillérből finanszírozott, 
vidékfejlesztési támogatásra irányuló 
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intézkedésekben mutatkozzon meg; ezért 
ajánlja, hogy a közös agrárpolitikát 
támogató alapok váljanak a közös 
stratégiai keret részévé, mivel csak az 
uniós állami alapok konkrét célra 
rendelése és az európai politikák 
koordinálása hoz gyakorlati 
eredményeket.

Or. en

Módosítás 65
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között.

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket; hangsúlyozza, hogy ehhez 
szükséges a feladatok megfelelő 
koordinációja és elosztása a KAP és a 
kohéziós politika között.

Or. en
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Módosítás 66
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között.

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között, valamint hogy a területi kohézió 
elvének való megfelelés érdekében 
különösen fontos a koordináció.

Or. es

Módosítás 67
Riikka Manner

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
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régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között

régiók között meglévő különbségek, 
alapján; úgy véli, hogy mivel e
különbségek – mind gazdasági eltérések, 
mind a természeti viszonyokból adódó 
korlátok – még mindig léteznek, meg kell 
tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között

Or. fi

Módosítás 68
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között.

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
kohéziós kritériumok fenntartása és a 
feladatok koordinációjának és 
elosztásának javítása a KAP és a kohéziós 
politika között;
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Or. en

Módosítás 69
Sophie Auconie

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok megfelelő koordinációja és 
elosztása a KAP és a kohéziós politika 
között.

5. rámutat, hogy a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztásának 
jelenlegi szabályairól a kohézióval 
kapcsolatos kritérium alapján állapodtak 
meg, azaz a mezőgazdaság és a vidék 
fejlettsége szempontjából a tagállamok és a 
régiók között meglévő különbségek 
alapján; úgy véli, hogy mivel e 
különbségek még mindig léteznek, meg 
kell tartani a vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
jelenlegi kritériumokat és finanszírozási 
rendszereket, különösen abban az 
összefüggésben, hogy az Európa 2020 
stratégia céljainak figyelembevétele 
érdekében kitágítják a második pillért; 
hangsúlyozza, hogy ehhez szükséges a 
feladatok erőteljes koordinációja és 
megfelelő elosztása a KAP és a kohéziós 
politika között.

Or. fr

Módosítás 70
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy a második pilléren 
belül rendelkezésre álló források 
elosztásában el kell kerülni a drasztikus 
változtatásokat, mivel a tagállamok a 
pénzügyi tervezésben folytonosságot és 
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megbízhatóságot várnak el, éppen ezért a 
pragmatikus megközelítést támogatja, 
tehát a második pilléren belül 
rendelkezésre álló források elosztására 
vonatkozó jelenlegi kritériumok 
megtartását; megállapítja továbbá, hogy a 
második pillér keretén belül a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételének megfelelő arányban 
kell állnia a vidékfejlesztéssel.

Or. pl

Módosítás 71
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a figyelmet a mezőgazdasági 
tevékenység a gazdasági és társadalmi 
fejlődésben és a vidéki területek 
felélénkítésében betöltött jelentőségére; 
javasolja regionális, illetve helyi szintű 
tanácsadói és támogató szolgálatok 
létrehozását az európai mezőgazdasági 
termelők számára, a vidéki területek 
elnéptelenedésének mérséklése érdekében 
és válaszul a demográfiai változások 
jelentette kihívásra.

Or. pt

Módosítás 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse a 
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szinergiákat és a koordinációt az EMVA 
keretében folytatott vidékfejlesztési 
tevékenységek és az ERFA, a Kohéziós 
Alap és az ESZA égisze alatt zajló 
kohéziós intézkedések között; úgy véli, 
hogy a vidéki közösségek fejlesztésének 
átfogó megközelítését – a területi kohéziós 
célkitűzéssel összhangban – az ezen 
alapok közötti világosabb szinergiák 
garantálhatnák.

Or. en

Módosítás 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy olyan stratégiákat kell 
elfogadni, amelyek keretében közvetlenül 
összekapcsolhatók a természeti 
erőforrások, a vidék és az 
élelmiszerpolitikai intézkedések, valamint 
a területi kohézió terén kezdeményezett 
intézkedések, tekintettel a népesség 
növekedésére és az élelmiszerválságot 
tovább mélyítő, az éghajlatváltozásra 
visszavezethető, gyakori természeti 
katasztrófákra.

Or. ro

Módosítás 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy tárják fel azon 
lehetőségeket, amelyek segítségével a 
mezőgazdasági termelők számára 
könnyebb hozzáférés biztosítható a hitel-
és biztosítási rendszerekhez;

Or. en

Módosítás 75
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. szükségesnek tartja a KAP és a 
kohéziós politika koordinációjának 
javítását mind stratégiai szinten, közös 
alapvető irányvonalak révén (a kohéziós 
politikában alkalmazott eljárások 
összehangolása érdekében) és a 
különböző alapok keretén belül 
támogatottak egységes kezelése révén, 
mind pedig a végrehajtás szintjén. 

Or. pl

Módosítás 76
Czesław Adam Siekierski

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5c. úgy véli, törekedni kell a KAP és az 
EU pénzügyi, kereskedelmi, éghajlati és 
energiapolitikája közötti jobb 
koordinációra annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen a KAP hatékonyságát 
a számára meghatározott célok 
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tekintetében. 

Or. pl


