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Módosítás 158
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége, az 
élelmiszerlánc szervezése és 
kockázatkezelés a mezőgazdaságban, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben. 
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 

(5) A vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének biztosítása érdekében indokolt 
a figyelmet néhány kiemelt prioritásra 
összpontosítani, nevezetesen a következő 
területekre: tudásátadás és innováció a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, a mezőgazdasági 
termelési típusok versenyképessége és a 
mezőgazdasági üzemek életképessége és az 
élelmiszerlánc szervezése, a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől függő 
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, erőforrás-
hatékonyság és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 
a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, továbbá a társadalmi 
befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben. 
Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
különböző jellemzőkkel vagy a potenciális 
kedvezményezettek különböző 
kategóriáival rendelkező vidéki térségekre 
hatást gyakorló helyzetek sokféleségét, 
valamint az innovációval, a környezettel és 
az éghajlatváltozás mérséklésével, illetve 
az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos átfogó célkitűzéseket is. Az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
fellépésnek kapcsolódnia kell a 
mezőgazdaságból és az erdészetből 
származó kibocsátásoknak a leginkább 
érintett tevékenységek – például az 
állattenyésztés és a műtrágyahasználat –
terén történő csökkentéséhez, valamint – a 
földhasználat, a földhasználat 
megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
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megváltoztatása és az erdészeti ágazat 
tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

tekintetében – a szén-dioxid-nyelők 
megőrzéséhez és a szénmegkötés 
fokozásához. A mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki térségekben 
megvalósítandó tudásátadáshoz és 
innovációhoz kapcsolódó uniós 
vidékfejlesztési prioritást indokolt 
horizontálisan alkalmazni az egyéb uniós 
vidékfejlesztési prioritások tekintetében.

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 159
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A mezőgazdasági ágazat más 
ágazatoknál nagyobb mértékben van kitéve 
a termelési potenciáljában természeti 
katasztrófák által okozott károknak. Annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági üzemek 
életképessége és versenyképessége ilyen 
katasztrófák bekövetkezése esetén is 
biztosítható legyen, támogatást kell 
nyújtani a mezőgazdasági termelőknek a 
károsult mezőgazdasági potenciál 
helyreállításához. A tagállamoknak 
ugyanakkor gondoskodniuk kell arról, 
hogy ne fordulhasson elő túlzott mértékű 
kártalanítás az uniós programok
(különösen a kockázatkezelési intézkedés), 
a nemzeti és a magán kártalanítási 
rendszerek kombinálása következtében. Az 
EMVA keretében biztosított költségvetési 
források hatékony és eredményes 

(20) A mezőgazdasági ágazat más 
ágazatoknál nagyobb mértékben van kitéve 
a termelési potenciáljában természeti 
katasztrófák által okozott károknak. Annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági üzemek 
életképessége és versenyképessége ilyen 
katasztrófák bekövetkezése esetén is 
biztosítható legyen, támogatást kell 
nyújtani a mezőgazdasági termelőknek a 
károsult mezőgazdasági potenciál 
helyreállításához. A tagállamoknak 
ugyanakkor gondoskodniuk kell arról, 
hogy ne fordulhasson elő túlzott mértékű 
kártalanítás az uniós programok, a nemzeti 
és a magán kártalanítási rendszerek 
kombinálása következtében. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
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felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az ezen intézkedés 
keretében támogatható költségek 
meghatározására vonatkozóan.

hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az ezen intézkedés keretében
támogatható költségek meghatározására 
vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 160
Jens Geier

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Indokolás

A mezőgazdasági termelők a többi vállalkozóhoz hasonlóan tevékenységük beszüntetésekor 
egyenlő bánásmódban kell részesíteni.  A mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
végkielégítés nem alkalmazható és ellentétes a többi vállalkozóval való egyenlő bánásmód 
elvével.

Módosítás 161
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az agrár-környezetvédelmi és az (28) Az agrár-környezetvédelmi és az 
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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 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 

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 
tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 
az említett termelőket és gazdálkodókat az 
ehhez szükséges képességek és ismeretek 
birtokába juttassák. A tagállamoknak fenn 
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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.

kell tartaniuk az EMVA-ból az egyes 
vidékfejlesztési programokhoz nyújtott 
teljes hozzájárulás legalább 30%-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.

Or. de

Indokolás

Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések kötelező minimumösszege 
kiemelt szereppel bír az elsőbbségi intézkedés jelentőségének kiemelésében, amely 
ugyanakkor megfelelő rugalmasságot biztosít. Ezért helyénvaló a 25% enyhe mértékű emelése 
30%-ra.

Módosítás 162
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A mezőgazdasági termelők 
napjainkban az éghajlatváltozás és az 
egyre nagyobb mértékű áringadozás 
következtében növekvő gazdasági és 
környezeti kockázatoknak vannak kitéve. 
Ebben az összefüggésben a hatékony 
kockázatkezelés megnövekedett 
jelentőséggel bír a mezőgazdasági 
termelők szempontjából. Ezért szükség 
van olyan kockázatkezelési intézkedés 
bevezetésére, amely segít a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy szembe 
tudjanak nézni az őket leggyakrabban 

törölve
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fenyegető kockázatokkal. 
Következésképpen ennek az intézkedésnek 
támogatást kell biztosítania a 
mezőgazdasági termelők számára az 
általuk fizetett termény-, állat- és 
növénybiztosítási díjak fedezéséhez, 
valamint kölcsönös kockázatkezelési 
alapok létrehozásához és az ilyen 
alapokból a mezőgazdasági termelőknek 
az állat- vagy növénybetegségek kitörése, 
illetve környezeti események bekövetkezte 
miatt elszenvedett veszteségekért fizetett 
kártérítésekhez. Az intézkedésnek 
ezenkívül magában kell foglalnia egy 
jövedelemstabilizáló eszközként működő 
kölcsönös kockázatkezelési alapot is, 
amelynek célja támogatás nyújtása 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akiknek jövedelme jelentős mértékben 
visszaesett. Annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági termelők Unió-szerte 
egyenlő bánásmódban részesüljenek, hogy 
ne torzuljon a verseny, valamint hogy az 
Unió által vállalt nemzetközi 
kötelezettségek teljesüljenek, konkrét 
feltételeket kell meghatározni a támogatás 
ezen intézkedések alapján történő 
odaítélésére vonatkozóan. Az EMVA 
keretében biztosított költségvetési források 
hatékony és eredményes felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására 
vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.
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Módosítás 163
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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 
váljon.

(1) Az EMVA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához 
azáltal, hogy egy európai vidékfejlesztési 
stratégia keretében, a közös agrárpolitika 
(a továbbiakban: a KAP) egyéb eszközeit
kiegészítve, illetve a kohéziós politikával
és a közös halászati politikával 
összehangoltan és azokat 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 
váljon.

Or. de

Indokolás

A Régiók Bizottságának véleményében szereplő 29. módosítás kiemeli, hogy uniós szinten 
valódi vidékfejlesztési stratégiára van szükség. Ezt össze kell hangolni és ki kell egészíteni a 
kohéziós politika és közös halászati politika keretében nyújtott támogatással.

Módosítás 164
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) az élelmiszerlánc szervezésének és a 
kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén 
történő előmozdítása, különös tekintettel a 
következő területekre:

(3) az élelmiszerlánc szervezésének 
előmozdítása, különös tekintettel a 
következő területekre:
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Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 165
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdasági üzemekben 
megvalósuló kockázatkezelés támogatása;

törölve

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 166
Jens Geier

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) támogatás nyújtása a gazdaság 
diverzifikáláshoz, új vállalkozások
alapításához és a munkahelyteremtéshez;

Or. de

Indokolás

A Régiók Bizottságának 32. módosításjavaslata.



PE496.352v01-00 12/28 AM\912809HU.doc

HU

Módosítás 167
Jens Geier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információs és kommunikációs 
technológiák hozzáférhetőbbé tétele, 
használatának előmozdítása, és 
minőségének javítása a vidéki térségekben.

c) az új technológiák és az információs és 
kommunikációs technológiák 
hozzáférhetőbbé tétele, használatának 
előmozdítása, és minőségének javítása;

Or. de

Indokolás

A Régiók Bizottságának 32. módosításjavaslata.

Módosítás 168
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c a) a fiatal – főleg női – mezőgazdasági 
termelők tevékenysége elindításának 
megkönnyítése a vidéki térségekben, olyan 
intézkedések támogatása révén, amelyek 
lehetővé teszik a családi élet és a 
munkavégzés összeegyeztethetőségét.

Or. de

Indokolás

A Régiók Bizottságának 32. módosításjavaslata.

Módosítás 169
Jens Geier
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) éves kifizetések azoknak a(z) 
DP/2012/EU rendelet V. címe által 
létrehozott mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben (a továbbiakban: 
a mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszer) részt vevő mezőgazdasági 
termelőknek, akik mezőgazdasági 
üzemüket véglegesen átruházzák egy 
másik mezőgazdasági termelőre.

törölve

Or. de

Indokolás

A mezőgazdasági termelők a többi vállalkozóhoz hasonlóan tevékenységük 
beszüntetésekor/átadásakor egyenlő bánásmódban kell részesíteni. A mezőgazdasági termelők 
számára nyújtott végkielégítés nem alkalmazható és ellentétes a többi vállalkozóval való 
egyenlő bánásmód elvével.

Módosítás 170
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek ítélhető oda, akik támogatás 
iránti kérelmük benyújtásának 
időpontjában már legalább egy éve részt 
vesznek a mezőgazdasági kistermelői 
támogatási rendszerben, és vállalják, hogy 
mezőgazdasági üzemük egészét és a 
kapcsolódó kifizetési jogosultságokat 
véglegesen átruházzák egy másik 
mezőgazdasági termelőre. A támogatás az 
átruházás időpontjától 2020. december 
31-ig fizetendő.

törölve
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Or. de

Indokolás

A mezőgazdasági termelők a többi vállalkozóhoz hasonlóan tevékenységük beszüntetésekor 
egyenlő bánásmódban kell részesíteni.  A mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
végkielégítés nem alkalmazható és ellentétes a többi vállalkozóval való egyenlő bánásmód 
elvével.

Módosítás 171
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
támogatás a kedvezményezett számára a 
mezőgazdasági kistermelői támogatási 
rendszer keretében teljesített éves kifizetés 
120 %-ának felel meg.

törölve

Or. de

Indokolás

A mezőgazdasági termelők a többi vállalkozóhoz hasonlóan tevékenységük beszüntetésekor 
egyenlő bánásmódban kell részesíteni.  A mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
végkielégítés nem alkalmazható és ellentétes a többi vállalkozóval való egyenlő bánásmód 
elvével.

Módosítás 172
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 

(2) Az agrár-erdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben 
ugyanazon a földterületen fákat nevelnek 
és extenzív mezőgazdasági tevékenységet 
is folytatnak. A hektáronként ültethető fák 
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maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
mezőgazdasági hasznosítását.

maximális számát a tagállamok határozzák 
meg, figyelembe véve a helyi talaj- és 
éghajlati adottságokat, erdei fajokat, 
valamint annak szükségességét, hogy 
biztosítsák az adott földterület 
fenntartható mezőgazdasági hasznosítását.

Or. de

Módosítás 173
Jens Geier

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 
részesülhetnek.

(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 végrehajtását, 
amelyek megfelelnek egy vagy több agrár-
környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalásnak. Amennyiben az a 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
szempontjából kellően indokolt, az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos kifizetésekben egyéb 
gazdálkodók vagy azok csoportjai is 
részesülhetnek.

Or. de

Indokolás

A Régiók Bizottságának 36. módosítása kiemeli, hogy az intézkedések „mezőgazdasági 
területekre" való korlátozást el kell hagyni, mivel az komoly veszélyt jelent a környezeti és 
éghajlati célkitűzésekre. Ez vonatkozna például az olyan földterületeken folytatott 
legeltetésére, amelyek nem tekinthetők mezőgazdasági földterületeknek, valamint agrár-
környezetvédelmi intézkedések foganatosítására tófelületeken, lápokban és part menti 
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övezetekben.

Módosítás 174
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kockázatkezelés törölve
(1) Az ezen intézkedés keretében nyújtott 
támogatás a következőkre terjed ki:
a) kedvezőtlen éghajlati jelenségek és 
állat- vagy növénybetegségek vagy 
kártevőfertőzés által okozott gazdasági 
veszteségek ellen kötött termény-, állat- és 
növénybiztosítás biztosítási díjaihoz 
nyújtott, közvetlenül a mezőgazdasági 
termelőknek kifizetett pénzügyi 
hozzájárulások;
b) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény által okozott 
gazdasági veszteségek mezőgazdasági 
termelők számára történő 
ellentételezéséhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulások;
c) kölcsönös kockázatkezelési alapok 
számára nyújtott pénzügyi hozzájárulások 
formájában biztosított 
jövedelemstabilizáló eszköz, amelynek 
célja ellentételezés nyújtása azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akiknek 
jövedelme jelentős mértékben visszaesett.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjának 
alkalmazásában a kölcsönös 
kockázatkezelési alap olyan, a tagsági 
viszonnyal rendelkező mezőgazdasági 
termelők biztosítása céljából a tagállam 
által a nemzeti jogával összhangban 
akkreditált rendszer, amelynek keretében 
kompenzációs kifizetésben részesülnek 
azok a tagsági viszonnyal rendelkező 
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mezőgazdasági termelők, akik valamely 
állat- vagy növénybetegség vagy 
környezeti esemény következtében 
gazdasági veszteségeket szenvedtek el, 
illetve akiknek jövedelme jelentős 
mértékben visszaesett.
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ne fordulhasson elő túlkompenzáció 
ezen intézkedés más, nemzeti vagy uniós 
támogatási eszközökkel vagy 
magánbiztosítási rendszerekkel történő 
kombinálása következtében. A 
mezőgazdasági termelők 
jövedelemszintjének felmérésekor az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap keretében kapott közvetlen 
jövedelemtámogatásokat is figyelembe kell 
venni. 
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 90. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 39. cikk (3) bekezdésének b) 
pontjában és a 40. cikk (4) bekezdésében 
említett, a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok számára piaci feltételekkel nyújtott 
kölcsönök minimális és maximális 
futamidejének meghatározására
vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 175
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
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38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termény-, állat- és növénybiztosítás törölve
(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.
(2)A kedvezőtlen éghajlati jelenség 
bekövetkeztét, illetve az állat- vagy 
növénybetegség vagy a kártevőfertőzés 
kitörését hivatalosan meg kell erősítenie 
az érintett tagállam illetékes hatóságának.
A tagállamok adott esetben előzetesen 
megállapíthatják azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján e hivatalos megerősítést 
megadottnak kell tekinteni.
A kifizetett biztosítási összeg nem lehet 
magasabb, mint a 37. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
veszteségek pótlásának teljes költsége, és 
annak nyújtását nem szabad feltételként 
jövőbeli termelési tevékenység végzéséhez 
kötni, sem pedig azzal kapcsolatosan 
sajátos termelési módszereket vagy 
mennyiségeket kikötni.
A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj támogatható összegét.
(4) A támogatás összege nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
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maximális összeget.

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 176
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állat- és növénybetegségek, valamint 
környezeti események esetére létrehozott 
kölcsönös kockázatkezelési alapok

törölve

(1) Ahhoz, hogy támogatható legyen, az 
érintett kölcsönös kockázatkezelési 
alapnak meg kell felelnie a következő 
feltételeknek:
a) a kölcsönös kockázatkezelési alapot az 
illetékes hatóság a nemzeti joggal 
összhangban akkreditálta;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
átlátható politikát követ az alapba történő 
befizetések és az onnan történő kifizetések 
tekintetében;
c) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
egyértelmű szabályok alapján állapítja 
meg a felelősséget bárminemű felmerülő 
tartozás vonatkozásában.
(2) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának 
szabályait, különösen a mezőgazdasági 
termelőknek válság esetén nyújtott 
kompenzációs kifizetések tekintetében, 
illetve az említett szabályok betartásának 
felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában.
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(3) A 37. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett pénzügyi 
hozzájárulások kizárólag a következőkhöz 
kapcsolódhatnak:
a kölcsönös kockázatkezelési alap 
létrehozásával kapcsolatos igazgatási 
költségekhez, legfeljebb három évre 
elosztva, fokozatosan csökkentve;
a kölcsönös kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára 
pénzbeni ellentételezésként kifizetett 
összegekhez. Ezenkívül a pénzügyi 
hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös 
kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.
A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.
(4) Az állatbetegségek esetében a 37. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerinti 
pénzügyi hozzájárulás kizárólag a 
Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal 
állatbetegségeket felsoroló jegyzékében 
vagy a 90/424/EGK határozat 
mellékletében szereplő betegségek 
tekintetében ítélhető oda.
(5) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális mértéket.
A tagállamok korlátozhatják a 
támogatható költségeket a következők 
alkalmazásával:
a) alaponként meghatározott felső 
határok;
b) megfelelő egységenkénti felső határok.

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.
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Módosítás 177
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jövedelemstabilizáló eszköz törölve
(1) A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatás csak abban az esetben 
ítélhető oda, ha az adott mezőgazdasági 
termelő esetében a jövedelem 
visszaesésének mértéke meghaladja a 
megelőző három év, illetve a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlaga alapján kiszámított 
átlagos éves jövedelem 30 %-át. A 37. cikk 
(1) bekezdése c) pontjának 
alkalmazásában a jövedelem a 
mezőgazdasági termelő által a piacon 
szerzett bevételek összege, amelybe 
beleértendő minden közpénzből származó 
támogatás, és amelyből le kell vonni az 
inputköltségeket. A kölcsönös 
kockázatkezelési alapok által a 
mezőgazdasági termelők javára teljesített 
kifizetések legfeljebb a jövedelemveszteség 
70 %-ának erejéig nyújthatnak 
ellentételezést.
(2) Ahhoz, hogy támogatható legyen, az 
érintett kölcsönös kockázatkezelési 
alapnak meg kell felelnie a következő 
feltételeknek:
a. a kölcsönös kockázatkezelési alapot az 
illetékes hatóság a nemzeti joggal 
összhangban akkreditálta;
b) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
átlátható politikát követ az alapba történő 
befizetések és az onnan történő kifizetések 
tekintetében;
c) a kölcsönös kockázatkezelési alap 
egyértelmű szabályok alapján állapítja 
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meg a felelősséget bárminemű felmerülő 
tartozás vonatkozásában.
(3) A tagállamok meghatározzák a 
kölcsönös kockázatkezelési alapok 
létrehozásának és irányításának 
szabályait, különösen a mezőgazdasági 
termelőknek válság esetén nyújtott 
kompenzációs kifizetések tekintetében, 
illetve az említett szabályok betartásának 
felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában.
(4) A 37. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett pénzügyi hozzájárulás 
kizárólag azokra az összegekre 
vonatkozhat, amelyeket a kölcsönös 
kockázatkezelési alap pénzbeni 
ellentételezésként fizet ki a mezőgazdasági 
termelőknek. Ezenkívül a pénzügyi 
hozzájárulás kapcsolódhat a kölcsönös 
kockázatkezelési alap által a 
mezőgazdasági termelők számára válság 
esetén nyújtandó pénzbeni ellentételezés 
céljára, piaci feltételekkel felvett hitelek 
kamatainak fedezéséhez is.
A kezdő tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.
(5) A támogatás mértéke nem haladhatja 
meg az I. mellékletben megállapított 
maximális mértéket.

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 178
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat



AM\912809HU.doc 23/28 PE496.352v01-00

HU

41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések végrehajtására vonatkozó 
szabályok

törölve

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja az e szakaszban meghatározott 
intézkedésekre vonatkozó szabályokat a 
következők tekintetében:
a) a mezőgazdasági, illetve erdészeti 
tanácsadási szolgáltatásokat, üzemvezetési 
vagy helyettesítési szolgáltatásokat nyújtó 
hatóságok vagy szervek kiválasztására 
irányuló eljárás és a 16. cikkben említett, 
tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos 
intézkedés keretében nyújtott támogatás 
mértékének fokozatos csökkentése;
b) az üzleti terv végrehajtása terén elért 
haladás tagállamok általi értékelése, a 
kifizetés módozatai, valamint a 20. 
cikkben említett, a vállalkozások 
fejlesztésére irányuló intézkedés keretében 
támogatott fiatal mezőgazdasági termelők 
más intézkedésekhez való hozzáférésére 
vonatkozó részletes szabályok;
c) az egyéb intézkedésektől való 
elhatárolás, az I. mellékletben 
használtaktól eltérő egységekre történő 
átváltás, a tranzakciós költségek 
kiszámítása és a kötelezettségvállalások 
átalakítása vagy kiigazítása a 29. cikkben 
említett, az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó agrár-környezetvédelmi 
intézkedés, a 30. cikkben említett, az 
ökológiai termeléssel kapcsolatos 
intézkedés és a 35. cikkben említett, az 
erdő-környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos szolgáltatásokra és az 
erdővédelemre vonatkozó intézkedés 
tekintetében;
d) az elmaradó jövedelemre vonatkozó 
általános feltevések alkalmazásának 
lehetősége a 29., a 30., a 31., a 32., a 34. 
és a 35. cikk szerinti intézkedések 
tekintetében, valamint az elmaradó 
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jövedelem kiszámítására vonatkozó 
kritériumok;
e) a támogatási összeg kiszámítása 
azokban az esetekben, amikor valamely 
művelet több intézkedés keretében is 
támogatható.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 91. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 179
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b a) A tagállamok vagy régiók műveletei 
vagy programjai keretében az 
öntözőberendezések fejlesztését és 
kiépítését célzó beruházások, amennyiben 
az alapos környezeti hatásvizsgálat 
eredményei a vízminőség, illetve az 
erőforrások mennyiségi állapota 
szempontjából kedvezőek;

Or. de

Indokolás

A Régiók Bizottságának 37. módosításjavaslata.

Módosítás 180
Jens Geier
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Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 20. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eredményességi tartalék elosztása céljából 
a(z) HR/2012/EU rendelet 45. cikkének 
megfelelően az EMVA javára beszedett, 
rendelkezésre álló címzett bevételeket
hozzá kell adni a(z) [CSF/2012]/EU 
rendelet 18. cikkében említett 
összegekhez. E bevételeket a tagállamok 
számára az EMVA-ból származó 
támogatás teljes összegéből való 
részesedésük arányában kell kiosztani.

(6) A HR/2012/EU rendelet 45. cikkének 
megfelelően az EMVA javára beszedett, 
rendelkezésre álló címzett bevételeket a 
tagállamok számára az EMVA-ból 
származó támogatás teljes összegéből való 
részesedésük arányában kell kiosztani.

Or. de

Indokolás

A(z) [CSF/2012]/EU rendelet 18. cikkében szerinti említett teljesítési tartalákot törölni kell.

Módosítás 181
Jens Geier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EMVA-ból a vidékfejlesztési 
programok számára biztosított teljes 
hozzájárulás legalább 30%-át a 29., 30. és 
31. cikk szerinti intézkedésekre kell 
elkülöníteni.

Or. de

Indokolás

Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések kötelező 
minimumösszegéről nemcsak egy preambulumbekezdésben, hanem a megfelelő cikkben is 
rendelkezni kell. Ezen elsőbbségi intézkedés jelentőségének kiemelése, és egyben a szükséges 
rugalmasság biztosítása érdekében helyénvaló a 25% enyhe mértékű emelése 30%-ra.
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Módosítás 182
Jens Geier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A támogatható közkiadásokhoz 
nyújtott nemzeti hozzájárulás 
helyettesíthető a magánszféra 
hozzájárulásaival.

Or. de

Indokolás

A költségvetési rendeletről szóló háromoldalú – most már befejezett –  tárgyalások során 
meghatározottak szerint a támogatható közkiadásokhoz nyújtott nemzeti hozzájárulásnak 
helyettesíthetőnek kell lennie a magánszféra hozzájárulásaival. Ez különösen szükséges a 
tagállamok költségvetési megszorításai idején annak érdekében, hogy a tagállamok 
társfinanszírozásának magánberuházások általi kiegyenlítésének problémáját kezelni tudjuk.

Módosítás 183
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. cikk – Kockázatkezelés törölve

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 184
Jens Geier
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Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk – Termény-, állat- és 
növénybiztosítás

törölve

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 185
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk – Állat- és növénybetegségek, 
valamint környezeti események esetére 
létrehozott kölcsönös kockázatkezelési 
alapok

törölve

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.

Módosítás 186
Jens Geier

Rendeletre irányuló javaslat
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5 melléklet – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. cikk – Jövedelemstabilizáló eszköz törölve

Or. de

Indokolás

A közös agrárpolitika első pillére a jövedelemstabilizálást szolgálja. A közös agrárpolitika 
második pillére a vidékfejlesztést célozza. A 37., 38., 39., 40 és 41. cikk, valamint a bizottsági 
javaslat vonatkozó preambulumbekezdései ezért nem a tartoznak a második pillérhez.


