
AM\909845HU.doc PE494.555v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/0282(COD)

23.7.2012

MÓDOSÍTÁS:
87 - 157

Véleménytervezet
Elisabeth Schroedter
(PE492.639v01-00)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))



PE494.555v01-00 2/47 AM\909845HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\909845HU.doc 3/47 PE494.555v01-00

HU

Módosítás 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, az e területen 
tevékenykedő nőket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

Or. ro

Indokolás

A mezőgazdaságban nagyon sok nő dolgozik; munkájukat azonban gyakran figyelmen kívül 
hagyják, miközben sok nő kizárólag a mezőgazdasági tevékenységéből tartja el családját.

Módosítás 88
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket és a rövid ellátási láncok 
kialakítását kell megcélozniuk. Ezenkívül 
tematikus alprogramok révén lehetőséget 
kell teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

(9) Indokolt lehetővé tenni a tagállamok 
számára, hogy vidékfejlesztési 
programjaikba olyan tematikus 
alprogramokat is beépítsenek, amelyek az 
adott tagállam számára különös 
jelentőséggel bíró területek sajátos 
szükségleteivel foglalkoznak. A tematikus 
alprogramoknak többek között a fiatal 
mezőgazdasági termelőket, a 
mezőgazdasági kisüzemeket, a hegyvidéki 
területeket, a legkülső régiókat és a rövid 
ellátási láncok kialakítását kell 
megcélozniuk. Ezenkívül tematikus 
alprogramok révén lehetőséget kell 
teremteni a vidéki térségek fejlődésére 
jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági 
ágazatok szerkezetének átalakítására is. Az 
ilyen tematikus alprogramok keretében 
végrehajtott beavatkozások 
hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt engedélyezni a tagállamok 
számára, hogy bizonyos, az alprogramok 
hatálya alá tartozó műveletek esetében 
magasabb támogatási mértéket írjanak elő.

Or. pt

Módosítás 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
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képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg, 
hanem az egész életen át tartó tanulás 
rendszerének keretében is, amelyet hozzá 
kell igazítani a vidéki szereplők 
igényeihez. Ezért helyénvaló támogatást 
nyújtani workshopok szervezéséhez, 
személyre szabott tanácsadáshoz, 
demonstrációs tevékenységekhez, 
tájékoztatási tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel, 
valamint támogatni kell a valamennyi 
népességcsoport igényeihez szabott 
szolgáltatásokra irányuló, köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket.

Or. ro

Indokolás

Az egész életen át tartó tanulás rendszere révén ebbe az ágazatba be lehet vonni olyan 
munkanélkülieket, akik korábban más ágazatban tevékenykedtek.
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Módosítás 90
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, valamint a 
mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

(14) A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlődése és specializálódása, valamint a 
vidéki térségekben működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-
k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé 
teszik a megfelelő szintű műszaki és 
gazdasági képzést, valamint a tudás- és 
információszerzésre, illetve -cserére való 
képesség fokozását, többek között a 
legjobb mezőgazdasági és erdészeti 
termelési gyakorlatok terjesztése útján.
Indokolt, hogy a tudásátadással és a 
tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek 
igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, 
és ne csupán hagyományos szakképzési 
tanfolyamok keretében valósuljanak meg.
Ezért helyénvaló támogatást nyújtani 
workshopok szervezéséhez, személyre 
szabott tanácsadáshoz, demonstrációs 
tevékenységekhez, tájékoztatási 
tevékenységekhez, a tapasztalatcserét 
szolgáló regionális platformokhoz, 
valamint a mezőgazdasági üzemekben 
megvalósítandó, rövid időtartamra szóló 
csere- és látogatási programokhoz is. Az 
így megszerzett tudásnak és 
információknak köszönhetően a 
mezőgazdasági termelők, az 
erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban 
dolgozók és a vidéki kkv-k bizonyára 
fokozni tudják majd versenyképességüket 
és erőforrás-hatékonyságukat, és képesek 
lesznek környezeti teljesítményük 
javítására és ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságának előmozdítására is.
Annak biztosítására, hogy a tudásátadásra 
és a tájékoztatásra irányuló tevékenységek 
ténylegesen elérjék ezeket az 
eredményeket, elő kell írni, hogy a 
tudásátadást célzó szolgáltatásokat nyújtók 
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rendelkezzenek a megfelelő képességekkel.

Or. ro

Módosítás 91
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új tevékenységi ágak, a 
mezőgazdasághoz és az erdészethez 
kapcsolódó új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások, a szociális 
mezőgazdaságba történő új beruházások 
és az idegenforgalmi tevékenységekbe 
való új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes, a mezőgazdasághoz és az 
erdészethez kapcsolódó kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 



PE494.555v01-00 8/47 AM\909845HU.doc

HU

részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. de

Indokolás

A beruházási intézkedéseknek a mezőgazdasági üzemek idegenforgalmi célú bővítése (tanyasi 
vendéglátás) és szociális jellegű bővítése („zöld gondozás“) előtt is nyitva kell állniuk.

Módosítás 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 

(21) A vidéki térségek fejlődése és 
versenyképessége szempontjából alapvető 
jelentősége van új gazdasági 
tevékenységek – új mezőgazdasági 
üzemek, új vállalkozások vagy nem 
mezőgazdasági tevékenységekre irányuló 
új beruházások formájában történő –
beindításának és fejlesztésének. Szükség 
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van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

van olyan, a mezőgazdasági üzemek és a 
vállalkozások fejlesztésére irányuló 
intézkedésre, amely megkönnyíti a fiatal 
mezőgazdasági termelők gazdálkodói 
tevékenységének elindítását, majd az 
indulást követően gazdaságuk szerkezeti 
kiigazítását, valamint előmozdítja a 
vállalkozási kedvet a nők körében, 
ideértve a mezőgazdasági termelők 
tevékenységi körének nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel történő bővítését, 
valamint a nem mezőgazdasági kkv-k 
vidéki térségekben való letelepedését és 
fejlesztését. A gazdaságilag potenciálisan 
életképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlődését is ösztönözni kell. Az ezen 
intézkedés keretében támogatott új 
gazdasági tevékenységek 
megvalósíthatóságának biztosítása 
érdekében indokolt, hogy a támogatás 
nyújtásának feltételeként üzleti tervet 
kelljen benyújtani. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy vállalkozásindításhoz 
támogatás csak a vállalkozás 
élettartamának kezdeti időszakában legyen 
nyújtható, és ez a támogatás ne válhasson 
működési támogatássá. Ezért amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
részletekben nyújtják a támogatást, a 
részletek kifizetését egy legfeljebb ötéves 
időszak alatt kell teljesíteniük. Ezenkívül a 
mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó 
szerkezetátalakítás előmozdítása érdekében 
indokolt éves kifizetések formájában 
támogatást nyújtani azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben részt vevő 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
vállalják, hogy mezőgazdasági üzemük 
egészét és a kapcsolódó kifizetési 
jogosultságokat az említett rendszerben 
részt nem vevő mezőgazdasági termelőre 
ruházzák át.

Or. ro



PE494.555v01-00 10/47 AM\909845HU.doc

HU

Indokolás

A nem mezőgazdasági tevékenységek keretében új munkahelyeket lehetne teremteni a vidéki 
térségekben.

Módosítás 93
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kkv-k alkotják az uniós vidéki 
gazdaság gerincét. A mezőgazdasági 
üzemek és a nem mezőgazdasági 
vállalkozások fejlesztésének a 
foglalkoztatás előmozdítására és minőségi 
munkahelyek vidéki térségekben való 
teremtésére, a már meglévő munkahelyek 
megőrzésére, a foglalkoztatás terén 
jelentkező szezonális ingadozások 
mérséklésére, a mezőgazdaságon és a 
mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó 
iparágakon kívüli nem mezőgazdasági 
ágazatok fejlesztésére kell irányulnia, 
miközben erősítenie kell az üzleti 
integrációt és a helyi ágazatközi 
kapcsolatokat. Ösztönözni kell a 
mezőgazdaság, a vidéki térségekben 
folytatott fenntartható és felelősségteljes 
idegenforgalmi tevékenységek 
előmozdításán alapuló vidéki turizmus, 
valamint a természeti és a kulturális 
örökség területét egyidejűleg felölelő 
projekteket, továbbá a megújuló 
energiaforrások terén végrehajtandó 
beruházásokat.

(22) A kkv-k alkotják az uniós vidéki 
gazdaság gerincét. A mezőgazdasági 
üzemek és a nem mezőgazdasági 
vállalkozások fejlesztésének a 
foglalkoztatás előmozdítására és –
különösen a fiatalok tekintetében –
minőségi munkahelyek vidéki térségekben 
való teremtésére, a már meglévő 
munkahelyek megőrzésére, a 
foglalkoztatás terén jelentkező szezonális 
ingadozások mérséklésére, a 
mezőgazdaságon és a mezőgazdasági és 
élelmiszer-feldolgozó iparágakon kívüli 
nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztésére 
kell irányulnia, miközben erősítenie kell az 
üzleti integrációt és a helyi ágazatközi 
kapcsolatokat. Ösztönözni kell a 
mezőgazdaság, a vidéki térségekben 
folytatott fenntartható és felelősségteljes 
idegenforgalmi tevékenységek 
előmozdításán alapuló vidéki turizmus, 
valamint a természeti és a kulturális 
örökség területét egyidejűleg felölelő 
projekteket, továbbá a megújuló 
energiaforrások terén végrehajtandó 
beruházásokat.

Or. ro

Módosítás 94
Petru Constantin Luhan
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Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése alapvető elemét képezi 
bármely, a vidéki térségek növekedési
potenciáljának kiaknázására és 
fenntarthatóságának előmozdítására 
irányuló erőfeszítésnek.
Következésképpen indokolt támogatást 
biztosítani azokhoz a műveletekhez, 
amelyek e cél megvalósítását szolgálják, 
ideértve az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.

(24) A vidéki térségekben rendelkezésre 
álló helyi infrastruktúra és alapvető helyi 
szolgáltatások fejlesztése (ideértve a 
szabadidős tevékenységeket és a kultúrát 
is), a falvak megújítása, valamint a falvak 
és a vidéki tájak kulturális és természeti 
örökségének helyreállítása és 
korszerűsítése olyan intézkedések, 
amelyek nélkül nem lehet kiaknázni a 
vidéki térségek növekedési potenciálját és 
a fenntarthatóságuk előmozdítása 
tekintetében bennük rejlő lehetőségeket.
Következésképpen indokolt támogatást 
biztosítani azokhoz a műveletekhez, 
amelyek e cél megvalósítását szolgálják, 
ideértve az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférést és a 
gyors, illetve nagyon gyors szélessávú 
internetkapcsolat kiépítését is. E 
célkitűzésekkel összhangban ösztönözni 
kell a társadalmi befogadáshoz és a vidéki 
térségekben tapasztalható társadalmi és 
gazdasági hanyatlás és elnéptelenedés 
folyamatának megfordításához vezető 
szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztést. Az 
erre irányuló támogatás hatékonyságának 
maximalizálása érdekében a támogatott 
műveleteket a települési önkormányzatok 
és az általuk biztosított alapvető 
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan 
egy vagy több vidéki település által 
kidolgozott terveknek megfelelően kell 
végrehajtani, amennyiben léteznek ilyen 
tervek. Az uniós éghajlatpolitikai 
célkitűzésekkel való összhang biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 
megújuló energiához kapcsolódó 
infrastruktúra támogatható típusainak 
meghatározására vonatkozóan.
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Or. ro

Módosítás 95
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A termelői csoportokban való 
részvétel révén a mezőgazdasági termelők 
közösen tudnak szembenézni azokkal a 
kihívásokkal, amelyek a termékeik 
értékesítésével összefüggésben – a helyi 
piacokon történő értékesítést is ideértve – a 
fokozódó versenyből és az értékesítési lánc 
következő szintjén elhelyezkedő 
(downstream) piacok egyre nagyobb 
mértékű konszolidációjából fakadnak. 
Következésképpen célszerű támogatni a 
termelői csoportok létrehozását. A 
korlátozott pénzügyi források 
legmegfelelőbb felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő 
termelői csoportok részesüljenek 
támogatásban. Annak biztosítására, hogy a 
termelői csoport életképes szervezetté 
váljon, a tagállam általi elismerését üzleti 
terv benyújtásához kell kötni. Annak 
érdekében, hogy ne kerülhessen sor 
működési támogatás nyújtására, valamint 
hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző 
szerepe, indokolt öt évre korlátozni e 
támogatás maximális időtartamát.

(27) A termelői szervezetekben való 
részvétel révén a mezőgazdasági termelők 
közösen tudnak szembenézni azokkal a 
kihívásokkal, amelyek a termékeik 
értékesítésével összefüggésben – a helyi 
piacokon történő értékesítést is ideértve – a 
fokozódó versenyből és az értékesítési lánc 
következő szintjén elhelyezkedő 
(downstream) piacok egyre nagyobb 
mértékű konszolidációjából fakadnak. 
Következésképpen célszerű támogatni a 
termelői szervezetek létrehozását, illetve 
kiépítését. A korlátozott pénzügyi források 
legmegfelelőbb felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak kkv-nek minősülő 
termelői szervezetek részesüljenek 
támogatásban. Annak biztosítására, hogy a 
termelői szervezet életképes szervezetté 
váljon, a tagállam általi elismerését üzleti 
terv benyújtásához kell kötni. Annak 
érdekében, hogy ne kerülhessen sor 
működési támogatás nyújtására, valamint 
hogy fennmaradjon a támogatás ösztönző 
szerepe, indokolt öt évre korlátozni e 
támogatás maximális időtartamát.

Or. en

Módosítás 96
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. Tovább 
kell ösztönözniük a mezőgazdasági 
termelőket és egyéb gazdálkodókat arra, 
hogy – az éghajlatváltozás mérsékléséhez, 
illetve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek 
hozzá kell járulniuk a vállalt 
kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez, ugyanakkor indokolt, 
hogy – a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően – csak azokra a 
kötelezettségvállalásokra terjedjenek ki, 
amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező 
előírásokon és követelményeken. Számos 
helyzetben a mezőgazdasági termelők 
csoportja által közösen vállalt 
kötelezettségek eredményeként létrejövő 
szinergiák megtöbbszörözik a környezet és 
az éghajlat tekintetében elérhető hasznot. A 
közös fellépés ugyanakkor további 
tranzakciós költségekkel is jár, amelyeket 
indokolt megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők és más gazdálkodók képesek 
legyenek megfelelően végrehajtani az 
általuk vállalt kötelezettségeket, a 

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetéseknek a 
jövőben is kiemelkedő szerepet kell 
betölteniük a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatásában és a 
társadalom környezeti szolgáltatások iránti 
növekvő igényének kielégítésében. 
Elsősorban ösztönözniük kell a 
mezőgazdasági termelőket arra, hogy – az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez, illetve az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz hozzájáruló és a 
környezet, a táj és annak jellemzői, a 
természeti erőforrások, a talaj és a 
genetikai sokféleség védelmével és 
javításával összeegyeztethető 
mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése 
vagy további alkalmazása révén – a 
társadalom egészét szolgálják. Ebben az 
összefüggésben a mezőgazdasági genetikai 
erőforrások megőrzésére és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodási 
rendszerek további szükségleteire külön 
figyelmet kell fordítani. A kifizetéseknek a 
„szennyező fizet” elvének 
figyelembevételével hozzá kell járulniuk a 
vállalt kötelezettségek nyomán felmerülő 
többletköltségek és elmaradó bevételek 
ellentételezéséhez. Az elismert agrár-
környezetvédelmi intézkedések közvetlen 
kifizetések keretében vállalt „kizöldítési” 
kötelezettségekbe való beszámítását 
lehetővé kell tenni. Számos helyzetben a 
mezőgazdasági termelők csoportja által 
közösen vállalt kötelezettségek 
eredményeként létrejövő szinergiák 
megtöbbszörözik a környezet és az éghajlat 
tekintetében elérhető hasznot. A közös 
fellépés ugyanakkor további tranzakciós 
költségekkel is jár, amelyeket indokolt 
megfelelően ellentételezni. Annak 
biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők képesek legyenek megfelelően 
végrehajtani az általuk vállalt 
kötelezettségeket, a tagállamoknak 
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tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25 %-át az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz 
való alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében.

törekedniük kell arra, hogy az említett 
termelőket és gazdálkodókat az ehhez 
szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
kell tartaniuk a 2007–2013-as 
programozási időszakban tett erőfeszítések 
szintjét, és az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 25%-át 
kötelező jelleggel az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való 
alkalmazkodással, valamint a 
földgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységekre kell fordítaniuk az agrár-
környezetvédelmi, az éghajlathoz, az 
ökológiai termeléshez, valamint a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területekhez kapcsolódó intézkedések 
keretében. Ennek az intézkedésnek 
elsősorban a mezőgazdasági üzemek 
vezetői előtt kell nyitva állnia.

Or. de

Módosítás 97
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A hegyvidéki területek, illetve más, 
hátrányos természeti adottságokkal vagy 
egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező 
területek mezőgazdasági termelői számára 
biztosított kifizetéseknek a mezőgazdasági 
földterületek használatban tartására való 
ösztönzés révén hozzá kell járulniuk a 
vidéki táj megőrzéséhez, valamint a 
fenntartható gazdálkodási rendszerek 
fenntartásához és előmozdításához. Az e 
célt szolgáló támogatás hatékonyságának 
biztosítása érdekében indokolt, hogy a 
kifizetések ellentételezzék a 

(32) A hegyvidéki területek, legkülső 
régiók, illetve más, hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal rendelkező területek 
mezőgazdasági termelői számára biztosított 
kifizetéseknek a mezőgazdasági 
földterületek használatban tartására való 
ösztönzés révén hozzá kell járulniuk a 
vidéki táj megőrzéséhez, valamint a 
fenntartható gazdálkodási rendszerek 
fenntartásához és előmozdításához. Az e 
célt szolgáló támogatás hatékonyságának 
biztosítása érdekében indokolt, hogy a 
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mezőgazdasági termelők számára azokat az 
elmaradt bevételeket és többletköltségeket, 
amelyek az érintett területen jelentkező 
hátránynak tudhatók be.

kifizetések ellentételezzék a 
mezőgazdasági termelők számára azokat az 
elmaradt bevételeket és többletköltségeket, 
amelyek az érintett területen jelentkező 
hátránynak tudhatók be.

Or. pt

Módosítás 98
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia.
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések 
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem 
minősülnek hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területnek.

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
kritériumokon kell alapulnia, amelyek 
figyelembe veszik, hogy milyen különleges 
adottságokkal és fejlesztési célkitűzésekkel 
rendelkeznek a régiók, amelyek között a 
fennálló természetes hátrányok mértéke és 
a termelés módja, illetve a mezőgazdasági 
üzemek gazdasági szerkezete alapján 
kellően különbséget lehet tenni.

Or. de

Indokolás

A hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken gazdálkodó termelőknek nyújtott 
támogatás hatékonyabb elosztásáról szóló bizottsági közlemény (COM(2009)0161) 
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eredménye nem kielégítő, és mindenképpen figyelembe kell vennie a tagállamok sajátos 
adottságait. Elegendő differenciálási lehetőséget kell biztosítani, figyelembe véve a 
mezőgazdasági üzemek típusát.

Módosítás 99
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket és a hátrányos 
természeti adottságokkal vagy egyéb 
sajátos hátrányokkal rendelkező területeket 
objektív kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia. 
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések 
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem minősülnek 
hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területnek.

(33) Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának, valamint a 
mezőgazdasági termelők között az Unió 
egész területén érvényesülő egyenlő 
bánásmódnak a biztosítása érdekében a 
hegyvidéki területeket, legkülső régiókat
és a hátrányos természeti adottságokkal 
vagy egyéb sajátos hátrányokkal 
rendelkező területeket objektív 
kritériumoknak megfelelően kell 
meghatározni. A hátrányos természeti 
adottságokkal rendelkező területek 
esetében a meghatározásnak szilárd 
tudományos bizonyítékokkal alátámasztott 
biofizikai kritériumokon kell alapulnia. 
Átmeneti intézkedéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy könnyebben 
megvalósítható legyen a kifizetések
fokozatos megszüntetése azokon a 
területeken, amelyek az említett 
kritériumok alkalmazásának 
eredményeként többé már nem minősülnek 
hátrányos természeti adottságokkal 
rendelkező területnek.

Or. pt

Módosítás 100
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A helyi fejlesztés tekintetében 
alkalmazott LEADER-megközelítés 
éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki 
térségek fejlődésének előmozdítása terén 
azáltal, hogy alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazva teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti 
multiszektorális igényeket. A LEADER-t 
ezért ezután is fenn kell tartani és 
kötelezően bele kell foglalni valamennyi 
vidékfejlesztési programba.

(38) A helyi fejlesztés tekintetében 
alkalmazott LEADER-megközelítés 
éveken át hasznosnak bizonyult a vidéki 
térségek fejlődésének előmozdítása terén 
azáltal, hogy alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazva teljes mértékben 
figyelembe vette a helyi kezdeményezésen 
alapuló vidékfejlesztés iránti 
multiszektorális igényeket. A LEADER-t 
ezért ezután is fenn kell tartani és 
kötelezően bele kell foglalni valamennyi 
vidékfejlesztési programba. A már 
meglévő LEADER-csoportokat helyi 
akciócsoportoknak kell tekinteni, 
amennyiben megfelelnek a rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 28., 
29. és 30. cikkében rögzített összes 
követelménynek.

Or. en

Módosítás 101
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
összefüggésében az innovatív projektek 
végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, 
kutatókból, tanácsadókból, 
vállalkozásokból és a mezőgazdasági 
ágazaton belüli innováció által érintett 
egyéb szereplőkből álló operatív 
csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, 
hogy az ilyen projektek eredményei az 
ágazat egészének hasznára váljanak, az 
eredményeket széles körben ismertetni 
kell.

(52) A mezőgazdaság termelékenységével 
és fenntarthatóságával foglalkozó EIP 
összefüggésében az innovatív projektek 
végrehajtását mezőgazdasági termelőkből, 
kutatókból, az e területen működő 
egyetemekből, tanácsadókból, 
vállalkozásokból és a mezőgazdasági 
ágazaton belüli innováció által érintett 
egyéb szereplőkből álló operatív 
csoportokra kell bízni. Annak biztosítására, 
hogy az ilyen projektek eredményei az 
ágazat egészének hasznára váljanak, 
támogatni kell az eredmények terjesztését, 
és technikai segítségnyújtás keretében 
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finanszírozni kell a terjesztésre irányuló 
intézkedéseket.

Or. ro

Módosítás 102
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „kevésbé fejlett régiók”: azok a régiók, 
amelyekben az egy főre jutó bruttó hazai 
termék (GDP) nem éri el az EU–27 GDP-
átlagának 75 %-át;

j) „kevésbé fejlett régiók”: azok a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keret konvergencia-célkitűzése 
alá tartozó régiók, amelyek jellemzője, 
hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék 
(GDP) nem éri el az EU–27 GDP-
átlagának 75%-át;

Or. pt

Módosítás 103
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint innovatívabbá 

Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati 
politikát kiegészítve Unió-szerte 
előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést 
és a vidéki régiók gazdasági növekedését. 
Hozzá kell járulnia továbbá ahhoz, hogy az 
uniós mezőgazdasági, élelmiszeripari és 
erdészeti ágazat területi és 
környezetvédelmi szempontból 
kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és 
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váljon. az éghajlatváltozással szemben 
ellenállóbbá, valamint versenyképesebbé, 
termelékenyebbé és innovatívabbá váljon.

Or. de

Indokolás

Az EMVA-rendelet célkitűzéseinek összhangban kell állniuk az Európa 2020 stratégia 
növekedési célkitűzéseivel, ezért meg kell említeni a mezőgazdasági üzemek és az 
erdőgazdaságok versenyképességét.

Módosítás 104
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szerkezetátalakítás megkönnyítése a 
jelentős strukturális problémákkal küzdő 
mezőgazdasági üzemekben, nevezetesen a 
csekély piaci jelenléttel rendelkező 
üzemekben, bizonyos ágazatokban 
működő piacorientált üzemekben és azon 
üzemekben, amelyek esetében a 
mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikálására van szükség;

a) a szerkezetátalakítás és a korszerűsítés
megkönnyítése a mezőgazdasági 
üzemekben; 

Or. pt

Módosítás 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új 
kisvállalkozások alapításához és a 
munkahelyteremtéshez;

a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, az új 
– különösen a nők és a fiatalok által 
indított – kisvállalkozások alapításához és 
a munkahelyteremtéshez;
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Or. ro

Indokolás

A mikro-, kis- és középvállalkozások fiatalok és nők általi alapításának támogatása hozzájárul 
e népességcsoport vidéken maradásához.

Módosítás 106
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új 
kisvállalkozások alapításához és a 
munkahelyteremtéshez;

a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új 
kisvállalkozások alapításához, a meglévők 
fejlesztéséhez és a munkahelyteremtéshez;

Or. fi

Módosítás 107
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új 
kisvállalkozások alapításához és a 
munkahelyteremtéshez;

a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új 
kisvállalkozások alapításához és a 
munkahelyteremtéshez, különösen fiatalok 
számára;

Or. ro

Módosítás 108
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 33. cikk (2) bekezdésében említett 
hegyvidéki területek;

c) a 33. cikk (2) bekezdésében említett 
hegyvidéki területek és a 33. cikk (4) 
bekezdése szerint jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező területek;

Or. pt

Módosítás 109
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hivatalos minőségi címkékkel 
rendelkező mezőgazdasági termékek, 
például az ökológiai gazdálkodás 
fejlesztése és népszerűsítése.

Or. pt

Módosítás 110
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági kisüzemekkel és a 
rövid ellátási láncokkal kapcsolatos 
tematikus alprogramok keretében 
támogatott műveletek esetében az I. 
mellékletben megállapított támogatási 
mértékek 10 százalékponttal növelhetők. A 
fiatal mezőgazdasági termelők és a 
hegyvidéki területek esetében a maximális 
támogatási mértékek az I. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően növelhetők. A 
maximális kombinált támogatási mérték 

(3) A mezőgazdasági kisüzemekkel és a 
rövid ellátási láncokkal kapcsolatos 
tematikus alprogramok keretében 
támogatott műveletek esetében az I. 
mellékletben megállapított támogatási 
mértékek 10 százalékponttal növelhetők. A 
fiatal mezőgazdasági termelők, a 
hegyvidéki területek és a legkülső régiók 
esetében a maximális támogatási mértékek 
az I. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően növelhetők. A maximális 
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azonban nem haladhatja meg a 90 %-ot. kombinált támogatási mérték azonban nem 
haladhatja meg a 90%-ot.

Or. pt

Módosítás 111
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a monitoring- és az értékelési 
követelményekhez kapcsolódó igények 
elemzése és a(z) [CSF/2012]/EU rendelet 
49. cikkében említett értékelési terv. A 
tagállamok gondoskodnak az azonosított 
igények kielégítéséhez szükséges 
erőforrásokról és kapacitásépítő 
tevékenységekről;

törölve

Or. en

Módosítás 112
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IV. mellékletben említett előfeltételeken 
túlmenően (z) [CSF/2012]/EU rendelet 
IV. mellékletében meghatározott általános 
előzetes feltételrendszert is alkalmazni kell 
az EMVA-ra.

A IV. mellékletben említett előfeltételeket 
alkalmazni kell az EMVA-programozásra, 
amennyiben azok a program prioritásai 
keretében követett egyedi célok 
tekintetében relevánsak és 
alkalmazandók. 

Or. en

Indokolás

A vidékfejlesztési programok tekintetében javasolt előfeltételek körébe csak egyedi és e 
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programok szempontjából releváns feltételeknek szabadna tartozniuk. A IV. mellékletben 
említett előfeltételek szélesebb körűek – sokat közülük (az 1., 2., 4.1–4.3. és 6.1. pontok és a 2. 
és 3. számú horizontális előfeltételek kivételével) a partnerségi szerződések szintjén kell 
figyelembe venni, és értékelésüket a szerződésbe kell foglalni. 

Módosítás 113
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IV. mellékletben említett előfeltételeken 
túlmenően (z) [CSF/2012]/EU rendelet 
IV. mellékletében meghatározott általános 
előzetes feltételrendszert is alkalmazni kell 
az EMVA-ra.

A IV. mellékletben említett előfeltételeket 
alkalmazni kell az EMVA-ra, amennyiben 
azok relevánsak, és a program prioritásai 
keretében követett egyedi célok 
tekintetében alkalmazandók.

Or. de

Indokolás

A vidékfejlesztési politika nem tehető felelőssé más területeken támasztott követelmények 
teljesítéséért. Csak az e politika prioritásaival ténylegesen összefüggő előfeltételeket 
szabadna alkalmazni.

Módosítás 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás nem terjed ki az olyan oktatási 
vagy képzési tanfolyamokra, amelyek a 
rendes középfokú vagy magasabb szintű 
oktatási programok vagy rendszerek részét 
képezik.

Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás nem terjed ki az olyan oktatási 
vagy képzési tanfolyamokra, amelyek a 
rendes középfokú vagy magasabb szintű 
oktatási programok vagy rendszerek részét 
képezik, ugyanakkor kiterjedhet az egész 
életen át tartó tanulás rendszerének 
keretében és az átképzések keretében 
szervezett képzésekre, amelyek tekintetbe 
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veszik a vidéki szereplők szükségleteit.

Or. ro

Indokolás

Az egész életen át tartó tanulás rendszere lehetővé teszi az átképzéseket és új tevékenységek 
kifejlesztését.

Módosítás 115
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A támogatás fedezheti az (1) 
bekezdésben említett minőségrendszerek 
szerinti termékekre vonatkozó 
tájékoztatási és promóciós 
tevékenységekből fakadó költségeket is.

Or. pt

Módosítás 116
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) hozzájárulnak a növekedés 
előmozdításához, a termelési láncon belüli 
munkahelyek biztosításához, valamint a 
mezőgazdasági üzemek – például 
turizmussal vagy szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos – új 
tevékenységi ágainak fejlesztéséhez,

Or. de
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Indokolás

A beruházási intézkedéseknek a mezőgazdasági üzemek idegenforgalmi célú bővítése (tanyasi 
vendéglátás) és szociális jellegű bővítése („zöld gondozás“) előtt is nyitva kell állniuk.

Módosítás 117
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a)) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás legmagasabb mértéke kizárólag 
a 2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti 
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtható. Az említett ajánlás 2. cikkének 
(1) bekezdése alá nem tartozó, 750 
alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató 
vagy 200 millió eurónál kevesebb éves 
forgalommal rendelkező vállalkozások 
esetében a maximális támogatásintenzitás 
megfeleződik.

Or. en

Indokolás

Nem megfelelő az a javaslat, amely szerint a feldolgozó vállalkozások nagyságuktól 
függetlenül támogatásban részesülhetnek (eddig a nagyvállalatok ki voltak zárva ebből). Az 
erős piaci pozíciót elfoglaló nagyvállalatok a méretgazdaságosságból adódóan támogatások 
nélkül is be tudnak ruházni a fejlődésükbe. Amennyiben a tagállamok ezzel kapcsolatban 
döntést hozhatnak, az a versenyszabályok torzulásához vezethet a belső piacon.

Módosítás 118
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nyugdíjba vonulási kifizetések azon 
mezőgazdasági termelők részére, akik 
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mezőgazdasági üzemüket véglegesen 
átadják egy másik mezőgazdasági 
termelőnek.

Or. en

Indokolás

A korengedményes nyugdíjazás jelenlegi rendszerét fenn kell tartani.

Módosítás 119
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja 
szerinti támogatás azon mezőgazdasági 
termelőknek, illetve a mezőgazdasági 
háztartás azon tagjainak ítélhető oda, akik 
tevékenységi körüket nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel bővítik; a szóban forgó 
támogatásban részesülhetnek ezenkívül a 
vidéki térségekben működő nem 
mezőgazdasági mikro-, kis- és 
középvállalkozások is.

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja 
szerinti támogatás azon mezőgazdasági 
termelőknek, illetve a mezőgazdasági 
háztartás azon tagjainak ítélhető oda, akik 
tevékenységi körüket nem mezőgazdasági 
tevékenységekkel bővítik; a szóban forgó 
támogatásban részesülhetnek ezenkívül a
vidéki térségek egyéb lakói és a vidéki 
térségekben működő nem mezőgazdasági 
mikro-, kis- és középvállalkozások is.

Or. en

Módosítás 120
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás a vidéki térségekben működő 
nem mezőgazdasági mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint 
mezőgazdasági termelőknek és 

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatás a vidéki térségekben működő 
nem mezőgazdasági mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint 
mezőgazdasági termelőknek és 
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mezőgazdasági háztartások tagjainak 
ítélhető oda.

mezőgazdasági háztartások tagjainak, 
illetve a vidéki térségek egyéb lakóinak
ítélhető oda.

Or. en

Módosítás 121
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (1) bekezdés ca) pontja szerinti 
támogatás azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek ítélhető oda, akik már 
legalább tíz éve folytatnak gazdálkodást, 
legalább 60 évesek, és vállalják, hogy 
mezőgazdasági üzemük egészét és a 
kapcsolódó kifizetési jogosultságokat 
véglegesen átruházzák egy másik 
mezőgazdasági termelőre, továbbá 
véglegesen felhagynak mindenféle 
kereskedelmi célú gazdálkodási 
tevékenységgel.

Or. en

Módosítás 122
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
csoportok létrehozásának elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:

(1) Az ezen intézkedés keretében 
biztosított támogatás a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban működő termelői 
szervezetek létrehozásának vagy 
növelésének és bővítésének elősegítése 
érdekében, a következő célokból nyújtható:
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Or. pt

Módosítás 123
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen csoportokban tagsággal 
rendelkező termelők termelésének és 
eredményeinek a piaci követelményekhez 
való igazítása;

a) az ilyen szervezetekben tagsággal 
rendelkező termelők termelésének és 
eredményeinek a piaci követelményekhez 
való igazítása;

Or. en

Módosítás 124
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyéb, termelői csoportok által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói és marketingkészségek 
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok megszervezése és 
előmozdítása.

d) egyéb, termelői szervezetek által 
végezhető tevékenységek, például a 
vállalkozói és marketingkészségek 
fejlesztése, valamint innovációs 
folyamatok megszervezése és 
előmozdítása.

Or. pt

Módosítás 125
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a méret növelése a tagok számának 
vagy a forgalmazott termékek értékének 
adott piaci korlátig történő növelésével.

Or. pt

Módosítás 126
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a méret növelése társulás, egyesülés 
vagy a termelői szervezetek közötti 
szinergiákat és tevékenységeik egymást 
kiegészítő jellegét előmozdító 
kereskedelmi megállapodások révén, vagy 
vertikális integráción keresztül;

Or. pt

Módosítás 127
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás olyan termelői csoportoknak 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága 
hivatalosan elismer. A támogatásban 
kizárólag a kkv-k meghatározása alá 
tartozó termelői csoportok részesülhetnek.

A támogatás olyan termelői szervezeteknek 
ítélhető oda, amelyeket üzleti tervük 
alapján a tagállamok illetékes hatósága a 
rendelet [az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet] 106. cikke 
alapján hivatalosan elismer. A 
támogatásban kizárólag a kkv-k 
meghatározása alá tartozó termelői 
szervezetek részesülhetnek.
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Or. pt

Módosítás 128
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti 
terv célkitűzései teljesültek-e a termelői 
csoport elismerésétől számított öt éven 
belül.

A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzleti 
terv célkitűzései teljesültek-e az e cikkben 
említett támogatás nyújtásától számított öt 
éven belül.

Or. pt

Módosítás 129
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatást átalányösszegű 
támogatásként, éves részletekben kell 
kifizetni az attól az időponttól számított 
első öt éven keresztül, amikor a termelői 
csoportot üzleti terve alapján elismerték. 
A támogatást a csoport éves értékesített 
termelése alapján kell kiszámítani. A 
tagállamok az utolsó részletet csak azt 
követően fizetik ki, hogy meggyőződtek az 
üzleti terv megfelelő végrehajtásáról.

A támogatást átalányösszegű 
támogatásként, éves részletekben kell 
kifizetni az attól az időponttól számított 
első öt éven keresztül, amikor az e cikkben 
említett támogatást nyújtották. A 
támogatást a csoport éves értékesített 
termelésének értéke alapján kell 
kiszámítani. A tagállamok az utolsó 
részletet csak azt követően fizetik ki, hogy 
meggyőződtek az üzleti terv megfelelő 
végrehajtásáról.

Or. pt

Módosítás 130
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az első évben a termelői 
csoportnak kifizetett támogatás összegét 
számíthatják a tagok által a csoportba
történő belépésüket megelőző három év 
során értékesített termelés éves átlagértéke 
alapján is. Az erdészeti ágazatban 
létrehozott termelői csoportok esetében a 
támogatás összegét a csoport tagjai által az 
elismerést megelőző öt év során értékesített 
termelés átlaga alapján kell kiszámítani, 
figyelmen kívül hagyva a legmagasabb és a 
legalacsonyabb értéket.

A tagállamok az első évben a termelői 
szervezetnek kifizetett támogatás összegét 
számíthatják a tagok által a szervezetbe
történő belépésüket megelőző három év 
során értékesített termelés éves átlagértéke 
alapján is. Az erdészeti ágazatban 
létrehozott termelői csoportok esetében a 
támogatás összegét a csoport tagjai által az 
elismerést megelőző öt év során értékesített 
termelés átlaga alapján kell kiszámítani, 
figyelmen kívül hagyva a legmagasabb és a 
legalacsonyabb értéket.

Or. pt

Módosítás 131
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági 
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak. Amennyiben az a 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 

(2) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak 
a mezőgazdasági termelőknek és 
mezőgazdasági termelői csoportoknak, 
illetve mezőgazdasági termelők és egyéb 
gazdálkodók azon csoportjainak ítélhetők 
oda, akik, illetve amelyek önkéntes alapon 
vállalják olyan műveletek mezőgazdasági, 
illetve mezőgazdaságilag művelhető
földterületen történő végrehajtását, 
amelyek az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közül egy vagy 
több teljesítéséből állnak, vagy akik, illetve 
amelyek beruházási intézkedéseket 
hajtottak végre az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás érdekében. 
Amennyiben az a környezetvédelmi 
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részesülhetnek. célkitűzések teljesítése szempontjából 
kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben mezőgazdasági 
termelők csoportjai is részesülhetnek.

Or. de

Indokolás

Ezen intézkedés célcsoportját elsősorban a mezőgazdasági termelők alkotják. A már létező 
programokat és intézkedéseket figyelembe kell venni.

Módosítás 132
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon és a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 2. fejezete alapján 
meghatározott egyéb vonatkozó 
kötelezettségeken, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

(3) Az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlattal kapcsolatos kifizetések csak 
azokra a kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki, amelyek túlmutatnak a(z) 
HR/2012/EU rendelet VI. címének I. 
fejezete alapján meghatározott vonatkozó 
kötelező előírásokon, a műtrágya és a 
növényvédő szerek használatára vonatkozó 
kapcsolódó minimumkövetelményeken, 
valamint a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott vonatkozó kötelező 
követelményeken. A programban minden 
ilyen kötelező követelményt azonosítani 
kell.

Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni az összes agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedés 
kizöldítési követelményekként történő elismerését a közvetlen kifizetések keretében, a 
referenciaérték emelése nélkül.
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Módosítás 133
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30 %.

(6) A kifizetések odaítélésére évente kerül 
sor, és azok ellentételezést biztosítanak a 
kedvezményezettek számára a vállalt 
kötelezettségek következtében felmerülő 
többletköltségek és elmaradó jövedelem 
egy része vagy egésze tekintetében. A 
kifizetések szükség esetén tranzakciós 
költségek fedezésére is fordíthatók az 
agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra 
nyújtott támogatás legfeljebb 20%-áig 
terjedő érték erejéig. A mezőgazdasági 
termelők csoportjai által vállalt 
kötelezettségek esetében a maximális szint 
30%. Az EMVA-ból nyújtott támogatások 
a DP/2012/EU rendelet III. címének 2. 
fejezete alá tartozó intézkedéseket is 
érinthetnek.

Or. de

Indokolás

A tanúsított agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedéseknek 
automatikusan teljesíteniük kell a kizöldítési követelményeket, és ezért az intézkedések 
összességét kizöldítésnek kell tekinteni, és mindkét pillér keretében támogathatóvá kell tenni.

Módosítás 134
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az előző bekezdésben említett 
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kifizetések kiszámításához a tagállam 
olyan helyzetekben, amelyek magukban 
hordozzák a környezet- és éghajlatbarát 
gyakorlatokkal való felhagyás veszélyét, 
élhet a „haszonáldozati költség” 
fogalmával.

Or. pt

Módosítás 135
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani.

A többletköltségeket és az elmaradó 
jövedelmet a hátrányos természeti 
adottságokkal vagy egyéb sajátos 
hátrányokkal nem rendelkező területekkel 
való összevetés alapján, a(z) DP/2012/EU 
rendelet III. címének 3. fejezete szerinti 
kifizetések figyelembevételével kell 
kiszámítani. A kifizetéseket kellően 
differenciálni kell, figyelembe véve:
– az adott régió egyedi sajátosságait és 
fejlesztési célkitűzéseit;
– a gazdálkodási tevékenységet 
befolyásoló állandó jellegű természeti 
hátrányok súlyosságát;
– a termelés típusát és adott esetben a 
mezőgazdasági üzem gazdasági 
szerkezetét.

Or. de

Indokolás

Az eltérő termelési módokat alkalmazó és eltérő termelési területeken működő mezőgazdasági 
üzemeknek különbözőek a gazdálkodás során felmerülő ráfordításaik és költségeik – ezeket 
figyelembe kell venni.
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Módosítás 136
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kifizetések összegének az I. 
mellékletben megállapított minimális és 
maximális összeghatár közé kell esnie.

(3) A kifizetések összegének az I. 
mellékletben megállapított minimális és 
maximális összeghatár közé kell esnie. A 
meghatározott maximális összegnél 
magasabb összegű kompenzációs 
támogatás is adható, feltéve, hogy az 
érintett programozás szintjén az összes 
kompenzációs támogatás átlagos összege 
nem haladja meg ezt a maximális 
összeget.

Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy differenciált összegeket állapítsanak meg a 
különböző termelési módokat alkalmazó gazdaságok számára.

Módosítás 137
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azokban a tagállamokban, 
amelyekben a 33. cikk (3) bekezdésében 
említett területmeghatározás nem 
fejeződik be 2014. január 1-ig, az (5) 
bekezdést kell alkalmazni az olyan 
területeken támogatásban részesülő 
mezőgazdasági termelőkre, amelyek a 
2007–2013-as időszakban támogathatók 
voltak ilyen kifizetésekkel. A 
területmeghatározás lezárultát követően a 
továbbra is támogathatónak minősülő 
területek mezőgazdasági termelői az ezen 

törölve
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intézkedés szerinti teljes kifizetést 
megkapják. A többé már nem 
támogatható területeken a mezőgazdasági 
termelők a továbbiakban az (5) 
bekezdésben foglaltak szerint részesülnek 
kifizetésekben.

Or. de

Módosítás 138
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hegyvidéki területeken kívüli területek 
akkor minősülnek jelentős természeti 
hátrányokkal rendelkező és ezáltal a 32. 
cikk szerinti kifizetésekkel támogatható 
területnek, ha a HMT legalább 66 %-a 
megfelel a II. mellékletben felsorolt 
kritériumok legalább egyikének azáltal, 
hogy eléri a feltüntetett küszöbértéket. E 
feltétel teljesülését a helyi közigazgatási 
egységek megfelelő szintjén (azaz a LAU 
2-es szinten) kell biztosítani.

A tagállamok a 32. cikk szerinti 
kifizetésekkel támogathatnak olyan, 
hegyvidéki területeken kívüli, jelentős 
természeti hátrányokkal rendelkező 
területeket, amelyek az 1698/2005/EK 
rendelet 36. cikke a) pontjának ii. alpontja 
értelmében a 2007–2013-as programozási 
időszakban támogathatók voltak. Az arra 
vonatkozó kritériumoknak, hogy mely 
hegyvidéki területeken kívüli területek 
rendelkeznek jelentős természeti 
hátrányokkal, szilárd tudományos 
bizonyítékokon kell alapulniuk, amelyek 
figyelembe veszik a régiók különleges 
adottságait és fejlesztési célkitűzéseit, 
továbbá a fennálló természetes hátrányok 
mértéke és a termelés módja, illetve a 
mezőgazdasági üzemek gazdasági 
szerkezete szerint kellően különbséget kell 
tenniük.

Or. de

Indokolás

Az egyéb hátrányos területek újfajta elhatárolásával kapcsolatos bizottsági javaslat nem 
minden tagállamra alkalmazható. Az Európai Parlament álláspontjaira tekintettel az új 
rendszernek figyelembe kell vennie a tagállamok eltérő adottságait.
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Módosítás 139
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a vidéki turizmussal kapcsolatos 
turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
és/vagy marketingje;

Or. de

Indokolás

A vidéki turizmussal kapcsolatos kínálat fejlesztése és marketingje rendkívül fontos a vidéki 
területek számára, mivel ez a gazdasági ág sok régióban különösen összefonódik a 
mezőgazdasággal.

Módosítás 140
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) a szociális mezőgazdasággal 
összefüggő projektek fejlesztése (például 
„zöld gondozás“);

Or. de

Indokolás

A szociális mezőgazdasággal kapcsolatos kínálat fejlesztése a „zöld gondozás“ uniós 
projektjének mintájára egyrészt fontos a vidéki területek számára, másrészt további gazdasági 
ágat jelent a mezőgazdaságban.

Módosítás 141
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a megelőző három évben 
vagy a megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlagában 
a mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termésének több mint 30 %-át elpusztító
kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy 
növénybetegség, kártevőfertőzés, illetve 
valamely, a növénybetegség vagy a 
kártevőfertőzés felszámolása vagy 
továbbterjedésének megakadályozása 
céljából a 2000/29/EK irányelv alapján 
elfogadott intézkedés által okozott 
veszteségeket.

(1) A 37. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti támogatás kizárólag azon 
biztosítási szerződések esetében nyújtható, 
amelyek fedezik a mezőgazdasági termelő 
éves termésének az átlagos éves terméshez 
képest több mint 15%-os csökkenését
előidéző, kedvezőtlen éghajlati jelenség, 
állat- vagy növénybetegség, 
kártevőfertőzés, illetve valamely, a 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
felszámolása vagy továbbterjedésének 
megakadályozása céljából a 2000/29/EK 
irányelv alapján elfogadott intézkedés által 
okozott veszteségeket. Az átlagos éves 
termés kiszámításához a megelőző három 
év számadatait, vagy a legmagasabb és a 
legalacsonyabb számadatok kivételével a 
megelőző öt év számadatait, illetve 
megfelelően indokolt, kivételes esetekben 
a megelőző ötéves időszak valamelyik 
konkrét évének számadatait kell alapul 
venni.
Az okozott kár mértékének felmérését a 
termékek egyes típusainak sajátos
jellemzőihez lehet igazítani a következők 
alkalmazása révén:
a) az egyes gazdaságok szintjén, illetve 
helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott biológiai mutatók (a 
biomassza-veszteség mértéke) vagy a 
terméshozam csökkenésére vonatkozó 
egyenértékű mutatók; vagy
b) helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
meghatározott időjárási mutatók 
(csapadékmennyiség, hőmérséklet stb.).

Or. pt

Módosítás 142
Czesław Adam Siekierski
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A helyi akciócsoportok a(z) 
[CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkében 
említett feladatok mellett további, az 
irányító hatóság és/vagy a kifizető 
ügynökség által rájuk átruházott 
feladatokat is elláthatnak.

(1) A helyi akciócsoportok a(z) 
[CSF/2012]/EU rendelet 30. cikkében 
említett feladatok mellett:

Or. en

Módosítás 143
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) további, az irányító hatóság és/vagy a 
kifizető ügynökség által rájuk ruházott 
feladatokat is elláthatnak, vagy

Or. en

Módosítás 144
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) önállóan vagy partnerekkel együtt, 
helyi fejlesztési stratégia keretében széles 
területi dimenziójú műveleteket – ún. 
ernyőprojekteket – is végrehajthatnak;

Or. en
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Indokolás

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Módosítás 145
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Helyi akciócsoportnak számítanak 
azok a létező LEADER-csoportok is, 
amelyeket a Leader II1 vagy Leader+2

vagy az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 
(EMVA)3 62. cikke alapján már 
megfelelőnek minősítettek, feltéve, hogy 
ezek a csoportok teljesítik a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet 28., 29. és 
30. cikkében foglalt feltételeket.
______________
1 A tagállamok részére a vidékfejlesztésről 
szóló közösségi kezdeményezés (LEADER 
II) keretében működő globális vagy 
integrált programokra — amelyekkel 
kapcsolatban a tagállamokat támogatási 
kérelem benyújtására hívták fel —
vonatkozó iránymutatások 
megállapításáról szóló bizottsági 
közlemény (HL C 180., 1994.7.1., 48. o.).
2 A vidékfejlesztésről szóló közösségi 
kezdeményezésre (Leader+) vonatkozó 
iránymutatások meghatározásáról szóló, 
2000. április 14-i bizottsági közlemény 
(HL C 139., 2000.5.18., 5. o.). A legutóbb 
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a tagállamok részére a vidékfejlesztésről 
szóló közösségi kezdeményezésre 
(Leader+) vonatkozó iránymutatások 
meghatározásáról szóló, 2000. április 14-i 
közleményt módosító bizottsági 
közleménnyel (HL C 294., 2003.12.4., 11. 
o.) módosított közlemény.
3 A Tanács 3/2005/EK rendelete (2005. 
szeptember 20.) az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról.

Or. en

Módosítás 146
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyi akciócsoportok az illetékes 
kifizető ügynökségtől kérhetik előleg 
kifizetését, amennyiben erre a 
vidékfeljesztési program lehetőséget 
biztosít. Az előlegek összege nem 
haladhatja meg a működési és szervezési 
költségek fedezéséhez közpénzekből 
nyújtott támogatás 50 %-át.

(2) A helyi akciócsoportok az illetékes 
kifizető ügynökségtől kérhetik előleg 
kifizetését, amennyiben erre a 
vidékfeljesztési program lehetőséget 
biztosít. Az előlegek összege nem 
haladhatja meg a működési és szervezési 
költségek fedezéséhez közpénzekből 
nyújtott támogatás 80%-át.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a helyi akciócsoportok hitelhezjutással kapcsolatos súlyos problémáit, 
javasolt az előlegek összegének 80%-ra emelése.

Módosítás 147
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a b) pontban említett előkészítő 
támogatás a támogatás 100%-ig terjedő 
mértékű előlegfizetés formájában is 
folyósítható, amennyiben a program 
tartalmazza ezt a lehetőséget.

Or. en

Indokolás

Javasolt a szöveg e bekezdéssel történő kiegészítése az ernyőprojektek megvalósításához 
biztosítható, akár 100%-os előlegfizetést lehetővé tévő rendelkezések bevezetése érdekében. 
Ezek a projektek olyan partnereket vonnának be közvetlenül, akik pénzügyi korlátok miatt 
egyénileg nem folyamodnak támogatásért. A helyi akciócsoportok ernyőprojektje keretében 
előre pénzeszközöket lehetne folyósítani e partnerek számára.

Módosítás 148
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az öntözéssel kapcsolatos beruházások 
közül kizárólag azok minősülnek 
támogathatónak, amelyek a 
vízfelhasználás korábbi mértékének 
legalább 25%-os csökkenését 
eredményezik. E rendelkezéstől eltérve, 
azokban a tagállamokban, amelyek 2004-
ben vagy azt követően csatlakoztak az 
Unióhoz, támogatható kiadásoknak 
tekinthetők az új öntözőberendezések 
beszerzésére irányuló beruházások, 
amennyiben környezeti elemzés bizonyítja, 
hogy az érintett beruházás fenntartható és 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre.

(3) Támogatható kiadásoknak tekinthetők 
az új öntözőberendezések beszerzésére 
irányuló beruházások, amennyiben 
bizonyított, hogy az érintett beruházás 
fenntartható, és összhangban áll a víz-
keretirányelvvel. A meglévő rendszerek 
korszerűsítését célzó beruházások akkor 
támogathatók, ha a víz-keretirányelv 
szerint kidolgozott, hatékony 
vízhasználatra irányuló nemzeti tervekben 
meghatározott paramétereken belül 
bizonyítottan javítják a vízhasználatot.

Or. pt
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Módosítás 149
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) múltbeli teljesítmény. b) múltbeli teljesítmény, a 2007–2013 
közötti időszakot alapul véve.

Or. de

Indokolás

A 2013-as év alapulvétele nem megfelelő, mivel a tagállamok profilja a 2007–2013 közötti 
időszakban teljesen különbözően alakult. Ezért az időszak átlaga a megfelelő hivatkozási 
alap.

Módosítás 150
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatható közkiadások 85 %-a a 
kevésbé fejlett régiókban, a legkülső 
régiókban és a 2019/93/EGK rendelet 
szerinti kisebb égei-tengeri szigeteken;

a) a támogatható közkiadások 85%-a a 
kevésbé fejlett régiókban, a támogatásból
fokozatosan kikerülő régiókban, a 
legkülső régiókban és a 2019/93/EGK 
rendelet szerinti kisebb égei-tengeri 
szigeteken;

Or. en

Módosítás 151
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 80 % a 15., a 28. és a 36. cikkben 
említett intézkedések, a(z) [CSF/2012]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, a LEADER 
keretében megvalósuló helyi fejlesztés, 
valamint a 20. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának i. alpontja szerinti műveletek 
esetében. Ez a mérték 90 %-ra növelhető a 
legkevésbé fejlett régiók, a legkülső régiók 
és a 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb 
égei-tengeri szigetek programjainak 
esetében;

a) 80% a 15., a 28. és a 36. cikkben 
említett intézkedések, a(z) [CSF/2012]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, a LEADER 
keretében megvalósuló helyi fejlesztés, 
valamint a 20. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának i. alpontja szerinti műveletek 
esetében. Ez a mérték 90%-ra növelhető a 
legkevésbé fejlett régiók, a támogatásból 
fokozatosan kikerülő régiók, a legkülső 
régiók és a 2019/93/EGK rendelet szerinti 
kisebb égei-tengeri szigetek programjainak 
esetében;

Or. en

Módosítás 152
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) 60% a 29. cikkben említett agrár-
környezetvédelemi és éghajlattal 
kapcsolatos intézkedések esetében. Ez a 
mérték 90%-ra növelhető a kevésbé fejlett 
régiók, a legkülső régiók és a 
2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb 
égei-tengeri szigetek programjainak 
esetében.

Or. pt

Módosítás 153
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 4 bekezdés – b pont



AM\909845HU.doc 45/47 PE494.555v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 100 % a 66. cikk alapján támogatott 
műveletek esetében.

b) 100% a 66. cikk és a 38. cikk alapján 
támogatott műveletek esetében.

Or. pt

Módosítás 154
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A DP/2012/EU rendelet 14. cikkének 
alkalmazásában az EMVA-ba 
átcsoportosított pénzeszközökre a (3) 
bekezdés szerinti egységes hozzájárulási 
arány vonatkozik.

Or. de

Indokolás

A rugalmasság keretében az EMVA-ba átcsoportosított pénzeszközökre az összhang jegyében 
az EMVA-n belüli más intézkedésekre vonatkozóval azonos hozzájárulási aránynak kell 
vonatkoznia.

Módosítás 155
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megvizsgálja a program értékelési 
tervével kapcsolatos tevékenységeket és 
eredményeket;

b) megvizsgálja a program irányító 
hatóság által előterjesztett értékelési tervét 
és a végrehajtása terén elért 
előrehaladást;

Or. en



PE494.555v01-00 46/47 AM\909845HU.doc

HU

Módosítás 156
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2016. május 31-ig, majd 
2023-mal bezárólag minden ezt követő év 
május 31-ig a megelőző naptári évre 
vonatkozó éves jelentést terjesztenek a 
Bizottság elé a vidékfejlesztési program 
végrehajtásáról. A 2016-ban benyújtandó 
jelentés a 2014 és 2015-ös naptári évekre 
vonatkozik.

(1) A tagállamok 2016. június 30-ig, majd 
2022-vel bezárólag minden ezt követő év 
június 31-ig a megelőző naptári évre 
vonatkozó éves jelentést terjesztenek a 
Bizottság elé a vidékfejlesztési program 
végrehajtásáról. A végleges jelentést a 
tagállamoknak 2023. december 31-ig kell 
benyújtaniuk. A 2016-ban benyújtandó 
jelentés a 2014-es és 2015-ös naptári 
évekre vonatkozik.

Or. en

Módosítás 157
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a vidékfejlesztési 
program rendelkezik olyan eszközökről, 
amelyek állami támogatási elemeket 
tartalmaznak, ezek az eszközök nem 
képezik külön értesítés tárgyát.

Or. en

Indokolás

Javasolt az uniós jogszabályok módosítása annak elkerülése érdekében, hogy bizonyos, a 
versenypolitikával való összeegyeztethetőség tekintetében érintett támogatási eszközökre 
külön engedélyezési eljárás vonatkozzon.
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