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Módosítás 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy tekintettel a 
2014–2020-as többéves pénzügyi keret 
által a 2. fejezet esetében megállapított 
felső határra, 2016-ban a gyakorlatban 
várhatóan a közös agrárpolitika (KAP) 
főbb kiadási területein csökkentésekre 
kerül sor, beleértve a közvetlen 
kifizetéseket és a piaci intézkedéseket;

1. sajnálatosnak tartja, hogy tekintettel a 
2014–2020-as többéves pénzügyi keret 
által a 2. fejezet esetében megállapított 
felső határra, 2016-ban az átfogó 
kötelezettségvállalások és kifizetések 2,4, 
illetve 1,6 %-kal való növekedése ellenére
a gyakorlatban várhatóan a közös 
agrárpolitika (KAP) főbb kiadási területein 
csökkentésekre kerül sor, beleértve a 
közvetlen kifizetéseket és a piaci 
intézkedéseket;

Or. pl

Módosítás 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a költségvetés 
csökkentése egy új, a piachoz igazított és a 
teljes piaci liberalizáción alapuló KAP-ot 
tükröz, amelynek súlyos következményei 
lesznek az európai mezőgazdaságra;

Or. pt

Módosítás 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;
nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy 
az EU-ból származó egyes mezőgazdasági 
termékek importjára vonatkozó orosz 
embargóhoz kapcsolódó sürgősségi 
intézkedések csak 2015-re 
korlátozódnának, hiszen Oroszország 
kifejezte, hogy 2016 elejéig ki szándékozik 
terjeszteni az importtilalmat;
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
ennek következtében 2016-ban további 
piaci intervenciókra lesz szükség az 
embargó által sújtott uniós mezőgazdasági 
termelők támogatása érdekében;

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;
nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy 
az EU-ból származó egyes mezőgazdasági 
termékek importjára vonatkozó orosz 
embargóhoz kapcsolódó sürgősségi 
intézkedések csak 2015-re 
korlátozódnának, hiszen Oroszország 
kifejezte, hogy 2016 elejéig ki szándékozik 
terjeszteni az importtilalmat;
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
ennek következtében 2016-ban további 
piaci intervenciókra lesz szükség az 
embargó által sújtott uniós mezőgazdasági 
termelők támogatása érdekében, különösen 
az Oroszországgal szomszédos 
országokban;

Or. pl

Módosítás 4
Tibor Szanyi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;
nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy 
az EU-ból származó egyes mezőgazdasági 
termékek importjára vonatkozó orosz 
embargóhoz kapcsolódó sürgősségi 
intézkedések csak 2015-re 
korlátozódnának, hiszen Oroszország 
kifejezte, hogy 2016 elejéig ki szándékozik 
terjeszteni az importtilalmat;
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy
ennek következtében 2016-ban további 
piaci intervenciókra lesz szükség az 
embargó által sújtott uniós mezőgazdasági

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;
nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy 
az EU-ból származó egyes mezőgazdasági 
termékek importjára vonatkozó orosz 
embargóhoz kapcsolódó sürgősségi 
intézkedések csak 2015-re 
korlátozódnának, hiszen Oroszország 
kifejezte, hogy 2016 elejéig ki szándékozik 
terjeszteni az importtilalmat; további piaci 
intervenciókat sürget 2016-ra, hogy
támogassák az embargó által sújtott uniós 
mezőgazdasági termelőket és 
élelmiszeripart;
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termelők támogatás érdekében;

Or. en

Módosítás 5
Daniel Buda

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;
nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy 
az EU-ból származó egyes mezőgazdasági 
termékek importjára vonatkozó orosz 
embargóhoz kapcsolódó sürgősségi 
intézkedések csak 2015-re
korlátozódnának, hiszen Oroszország 
kifejezte, hogy 2016 elejéig ki szándékozik 
terjeszteni az importtilalmat;
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
ennek következtében 2016-ban további 
piaci intervenciókra lesz szükség az 
embargó által sújtott uniós mezőgazdasági 
termelők támogatás érdekében;

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;
nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy 
az EU-ból származó egyes mezőgazdasági 
termékek importjára vonatkozó orosz 
embargóhoz kapcsolódó sürgősségi 
intézkedések csak 2015-re
korlátozódjanak, és úgy véli, hogy a 
sürgősségi intézkedéseket ki kell 
terjeszteni az orosz embargó által 
közvetetten érintett országokra, hiszen 
Oroszország kifejezte, hogy 2016 elejéig ki 
szándékozik terjeszteni az importtilalmat;
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
ennek következtében 2016-ban további 
piaci intervenciókra lesz szükség az 
embargó által sújtott uniós mezőgazdasági 
termelők támogatása érdekében;

Or. ro

Módosítás 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;
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nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy 
az EU-ból származó egyes mezőgazdasági 
termékek importjára vonatkozó orosz 
embargóhoz kapcsolódó sürgősségi 
intézkedések csak 2015-re 
korlátozódnának, hiszen Oroszország 
kifejezte, hogy 2016 elejéig ki szándékozik 
terjeszteni az importtilalmat; 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy
ennek következtében 2016-ban további 
piaci intervenciókra lesz szükség az 
embargó által sújtott uniós mezőgazdasági
termelők támogatás érdekében;

tekintettel arra, hogy Oroszország 2016 
augusztusáig megerősítette az
importtilalmat, felszólítja a Bizottságot,
hogy tegyen meg minden szükséges 
intézkedést, a felső korlát alatt 
rendelkezésre álló mozgástér 
kihasználását is beleértve, hogy
támogassa az embargó által sújtott összes 
mezőgazdasági terület uniós 
mezőgazdasági termelőjét;

Or. en

Módosítás 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;
nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy 
az EU-ból származó egyes mezőgazdasági 
termékek importjára vonatkozó orosz
embargóhoz kapcsolódó sürgősségi 
intézkedések csak 2015-re 
korlátozódnának, hiszen Oroszország 
kifejezte, hogy 2016 elejéig ki szándékozik 
terjeszteni az importtilalmat; 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
ennek következtében 2016-ban további 
piaci intervenciókra lesz szükség az
embargó által sújtott uniós mezőgazdasági
termelők támogatás érdekében;

7. sajnálatosnak tartja a mezőgazdasági 
piaci intervenciókra vonatkozó 
költségvetés csökkentését 2015-höz képest;
üdvözli a Bizottság döntését, amely szerint 
az orosz embargó által sújtott gyümölcs- és 
zöldségtermesztők támogatására 
alkalmazott intézkedéseket 
meghosszabbítják 2015. augusztus 1-jei 
hatállyal, és felszólít arra, hogy ezeket az 
intézkedéseket addig tartsák érvényben, 
ameddig az importtilalom tart, és hogy 
terjesszék ki azokat minden érintett 
növénytermesztési és állattenyésztési 
ágazatra; kiemeli, hogy a tejiparnak 
különös figyelmet kell szentelni, mert a 
kvótarendszer eltörlése óta bekövetkezett 
árcsökkenés fokozásával az orosz 
embargó tovább növeli a termelők
bizonytalanságát;

Or. es
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Módosítás 8
Miguel Viegas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. meglepetésének ad hangot amiatt, 
hogy a termelői szervezeteknek szánt 
támogatást jelentős mértékben, 541,5 
millió euróról 387 millió euróra 
csökkentették, amely ellentmond az új 
KAP alapjául szolgáló megközelítés 
egészének, amely ugyanezen termelői 
szervezetek erősítésén alapul;

Or. pt

Módosítás 9
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy külön költségvetési 
tételt kell létrehozni az orosz embargó 
hosszú távú hatásai által sújtott 
tejtermelők támogatására;

Or. en

Módosítás 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ragaszkodik hozzá, hogy forrásokat kell 
biztosítani a mezőgazdasági termelők által 
a piaci vagy egészségügyi és növény-

8. ragaszkodik hozzá, hogy forrásokat kell 
biztosítani a mezőgazdasági termelők által 
a piaci vagy egészségügyi és növény-
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egészségügyi válságok, például a Xylella 
fastidiosa miatt elszenvedett veszteségek 
kompenzálására, és ismételten kijelenti, 
hogy a 2. fejezetben rendelkezésre álló 
kerettartalékot e célra kell felhasználni;

egészségügyi válságok, például a Xylella 
fastidiosa miatt elszenvedett veszteségek 
kompenzálására, és ismételten kijelenti, 
hogy a 2. fejezetben rendelkezésre álló 
kerettartalékot e célra kell felhasználni;
felszólít, hogy növeljék a beavatkozáshoz 
szükséges forrásokat a tejipar esetében, 
hogy megelőzzék az áraknak a 
tejkvótarendszer eltörlése következtében 
előreláthatóan bekövetkező zuhanását;

Or. pt

Módosítás 11
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ragaszkodik hozzá, hogy forrásokat kell 
biztosítani a mezőgazdasági termelők által 
a piaci vagy egészségügyi és növény-
egészségügyi válságok, például a Xylella 
fastidiosa miatt elszenvedett veszteségek 
kompenzálására, és ismételten kijelenti, 
hogy a 2. fejezetben rendelkezésre álló 
kerettartalékot e célra kell felhasználni;

8. ragaszkodik hozzá, hogy forrásokat kell 
biztosítani a mezőgazdasági termelők által 
a piaci vagy egészségügyi és növény-
egészségügyi válságok, például a Xylella 
fastidiosa miatt elszenvedett veszteségek 
kompenzálására, és ismételten kijelenti, 
hogy a 2. fejezetben rendelkezésre álló 
kerettartalékot e célra kell felhasználni;
ragaszkodik hozzá, hogy a felszámolásért 
adott kompenzáció terjedjen ki az agro-
ökoszisztémák, többek között a talaj 
rehabilitációjára, továbbá a robusztus 
biológiai sokféleség létrehozására, és 
különösen az ültetési anyagok genetikai 
sokféleségének biztosítására, amely ideális 
esetben magában foglalja a betegséggel 
vagy kártevőfertőzéssel szembeni 
rezisztenciát vagy toleranciát;  az a 
véleménye, hogy minden megítélt 
segélynek a kiegyensúlyozott, biológiailag 
sokféle agro-ökoszisztéma és a jövőbeni 
támadásoknak kevésbé kitett táj 
biztosítása kell, hogy legyen az egyik 
célja;
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Or. en

Módosítás 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ragaszkodik hozzá, hogy forrásokat kell 
biztosítani a mezőgazdasági termelők által 
a piaci vagy egészségügyi és növény-
egészségügyi válságok, például a Xylella 
fastidiosa miatt elszenvedett veszteségek 
kompenzálására, és ismételten kijelenti, 
hogy a 2. fejezetben rendelkezésre álló 
kerettartalékot e célra kell felhasználni;

8. ragaszkodik hozzá, hogy forrásokat kell 
biztosítani a mezőgazdasági termelők által 
a piaci vagy egészségügyi és növény-
egészségügyi válságok, például a Xylella 
fastidiosa miatt elszenvedett veszteségek 
kompenzálására, és ismételten kijelenti, 
hogy a 2. fejezetben rendelkezésre álló 
kerettartalékot e célra kell felhasználni;
felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy tegyen meg minden szükséges 
intézkedést e piacok károsodásának 
megakadályozására;

Or. en

Módosítás 13
Nicola Caputo

Véleménytervezet
8 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felszólít, hogy az olajbogyó-termelés és az 
olívaolaj-ágazat számára további 
támogatásokat irányozzanak elő a 
termelők Xylella fastidiosa kitörése miatt 
keletkezett veszteségeinek ellensúlyozása, 
az Európán belüli, megelőzést célzó 
intézkedések felgyorsítása, a pusztító 
betegség elterjedésének megakadályozása, 
az ágazat átalakítása és a kórokozóval és 
annak hordozójával kapcsolatos 
tudományos kutatás megerősítése 
érdekében;
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Or. it

Módosítás 14
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. általában véve megjegyzi, hogy 
beruházásokra van szükség, hogy agro-
ökoszisztémáinkat ellenállóvá tegyük az 
éghajlatváltozásnak és az invazív fajok 
megtelepedésének és elterjedésének, 
elsősorban biológiailag sokféle megművelt 
tájakkal és élő, egészséges talajokkal, 
amelyekben ragadozók és olyan hasznos 
fajok élnek, amelyek lehetővé teszik a 
kártevő-populációk természetes 
szabályozását;

Or. en

Módosítás 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálatosnak tartja azt a javaslatot, 
amely szerint a 2016-ra vonatkozó 
költségvetési tervezet az iskolatejprogram 
esetében 2 millió euróval 75 millió euróra 
csökkentené a 2015-ös 77 millió eurós 
előirányzatot; emlékeztet rá, hogy e 
program költségvetésének évi 20 millió 
eurós növelését szorgalmazta; üdvözli az 
iskolagyümölcs-program kis mértékű 
növelését 150 millió euróra; 
hangsúlyozza, hogy mindkét program 
hasznosnak és hatékonynak bizonyult a 

törölve
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tagállamokban, és kiemeli fontosságukat 
a jelenlegi válság fényében, valamint arra 
való tekintettel, hogy milyen szintet ér el 
az Unióban a gyermekkori hiányos 
táplálkozás;

Or. en

Módosítás 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálatosnak tartja azt a javaslatot, 
amely szerint a 2016-ra vonatkozó 
költségvetési tervezet az iskolatejprogram 
esetében 2 millió euróval 75 millió euróra 
csökkentené a 2015-ös 77 millió eurós 
előirányzatot; emlékeztet rá, hogy e 
program költségvetésének évi 20 millió 
eurós növelését szorgalmazta; üdvözli az 
iskolagyümölcs-program kis mértékű 
növelését 150 millió euróra; hangsúlyozza, 
hogy mindkét program hasznosnak és 
hatékonynak bizonyult a tagállamokban, és 
kiemeli fontosságukat a jelenlegi válság 
fényében, valamint arra való tekintettel, 
hogy milyen szintet ér el az Unióban a 
gyermekkori hiányos táplálkozás;

9. sajnálatosnak tartja azt a javaslatot, 
amely szerint a 2016-ra vonatkozó 
költségvetési tervezet az iskolatejprogram 
esetében 2 millió euróval 75 millió euróra 
csökkentené a 2015-ös 77 millió eurós 
előirányzatot; emlékeztet rá, hogy e 
program költségvetésének évi 20 millió 
eurós növelését szorgalmazta; üdvözli az 
iskolagyümölcs-program kis mértékű 
növelését 150 millió euróra; hangsúlyozza, 
hogy mindkét program hasznosnak és 
hatékonynak bizonyult a tagállamokban,
különösen mert egészséges táplálkozási 
szokásokra tanítják a gyermekeket, és 
kiemeli fontosságukat a jelenlegi válság 
fényében, valamint arra való tekintettel, 
hogy milyen szintet ér el az Unióban a 
gyermekkori hiányos táplálkozás;

Or. pl

Módosítás 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálatosnak tartja azt a javaslatot, 
amely szerint a 2016-ra vonatkozó 
költségvetési tervezet az iskolatejprogram 
esetében 2 millió euróval 75 millió euróra 
csökkentené a 2015-ös 77 millió eurós 
előirányzatot; emlékeztet rá, hogy e 
program költségvetésének évi 20 millió 
eurós növelését szorgalmazta; üdvözli az 
iskolagyümölcs-program kis mértékű 
növelését 150 millió euróra; hangsúlyozza, 
hogy mindkét program hasznosnak és 
hatékonynak bizonyult a tagállamokban, és 
kiemeli fontosságukat a jelenlegi válság 
fényében, valamint arra való tekintettel, 
hogy milyen szintet ér el az Unióban a 
gyermekkori hiányos táplálkozás;

9. sajnálatosnak tartja azt a javaslatot, 
amely szerint a 2016-ra vonatkozó 
költségvetési tervezet az iskolatejprogram 
esetében 2 millió euróval 75 millió euróra 
csökkentené a 2015-ös 77 millió eurós 
előirányzatot; emlékeztet rá, hogy e 
program költségvetésének évi 20 millió 
eurós növelését szorgalmazta; az 
iskolagyümölcs-program kismértékű, 6 
millió euróval 150 millió euróra növelését 
egyértelműen elégtelennek tartja;  
hangsúlyozza, hogy mindkét program
hasznosnak és hatékonynak bizonyult a 
tagállamokban, és kiemeli fontosságukat a 
jelenlegi válság fényében, valamint arra 
való tekintettel, hogy milyen szintet ér el 
az Unióban a gyermekkori hiányos 
táplálkozás;

Or. pt

Módosítás 18
Jean-Paul Denanot

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálatosnak tartja azt a javaslatot, 
amely szerint a 2016-ra vonatkozó 
költségvetési tervezet az iskolatejprogram
esetében 2 millió euróval 75 millió euróra
csökkentené a 2015-ös 77 millió eurós
előirányzatot; emlékeztet rá, hogy e 
program költségvetésének évi 20 millió 
eurós növelését szorgalmazta; üdvözli az 
iskolagyümölcs-program kis mértékű 
növelését 150 millió euróra; hangsúlyozza, 
hogy mindkét program hasznosnak és 
hatékonynak bizonyult a tagállamokban, 
és kiemeli fontosságukat a jelenlegi válság 
fényében, valamint arra való tekintettel, 
hogy milyen szintet ér el az Unióban a 

9. sajnálatosnak tartja az iskolatejprogram 
Bizottság által javasolt és a Tanács által 
támogatott, 2 millió euróval történő 
csökkentését, ami által a 2016-ra 
vonatkozó költségvetési tervezet esetében 
75 millió euróra csökkenne a 2015-ös 77 
millió eurós előirányzat; emlékeztet rá, 
hogy e program költségvetésének évi 20 
millió eurós növelését szorgalmazta;
üdvözli az iskolagyümölcs-program
Bizottság által javasolt és a Tanács által 
támogatott kismértékű, 150 millió euróra
történő növelését;  hangsúlyozza, hogy 
mindkét program hasznosnak bizonyult a 
tagállamokban, és kiemeli fontosságukat a 
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gyermekkori hiányos táplálkozás; jelenlegi válság fényében, valamint arra 
való tekintettel, hogy milyen szintet ér el 
az Unióban a gyermekkori hiányos 
táplálkozás; felszólítja a Tanácsot, hogy 
fontolja meg a Parlament azon javaslatait, 
amelyek a bürokrácia egyszerűsítését 
kérik a tagállamok számára, hogy 
mindkét program hatékonyságát 
növelhessék;

Or. en

Módosítás 19
Marc Tarabella

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálatosnak tartja azt a javaslatot, 
amely szerint a 2016-ra vonatkozó 
költségvetési tervezet az iskolatejprogram 
esetében 2 millió euróval 75 millió euróra 
csökkentené a 2015-ös 77 millió eurós 
előirányzatot; emlékeztet rá, hogy e 
program költségvetésének évi 20 millió 
eurós növelését szorgalmazta; üdvözli az 
iskolagyümölcs-program kis mértékű 
növelését 150 millió euróra; hangsúlyozza, 
hogy mindkét program hasznosnak és 
hatékonynak bizonyult a tagállamokban, és 
kiemeli fontosságukat a jelenlegi válság 
fényében, valamint arra való tekintettel, 
hogy milyen szintet ér el az Unióban a 
gyermekkori hiányos táplálkozás;

9. sajnálatosnak tartja azt a javaslatot, 
amely szerint a 2016-ra vonatkozó 
költségvetési tervezet az iskolatejprogram 
esetében 2 millió euróval 75 millió euróra 
csökkentené a 2015-ös 77 millió eurós 
előirányzatot; emlékeztet rá, hogy a 
Parlament e program költségvetésének évi 
20 millió eurós növelését szorgalmazta, 
aminek köszönhetően a tejprogram éves 
költségvetése összesen 100 millió euró 
lenne; üdvözli az iskolagyümölcs-program
kismértékű, évi 150 millió euróra
növelését; hangsúlyozza, hogy évente közel 
30 millió gyermek javát szolgálva mindkét 
program hasznosnak és hatékonynak 
bizonyult a tagállamokban, és kiemeli 
fontosságukat korunkban, amikor a
gyermekek kevesebb gyümölcsöt, 
zöldséget és tejet fogyasztanak, a 
gyermekkori elhízás pedig egyre 
gyakoribb;

Or. fr

Módosítás 20
Jean-Paul Denanot
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Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. az élelmiszer-ellátási láncban betöltött 
jelentőségük, és az ágazat előtt álló 
jelenlegi kihívások miatt sajnálatosnak 
tartja a gyümölcs- és zöldségtermesztők 
termelői szervezetei működési alapjainak 
a Tanács által javasolt 13,8 millió eurós 
csökkentését;

Or. en

Módosítás 21
Peter Jahr

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felszólít, hogy az iskolatej- és 
iskolagyümölcs-programot emeljék a 
közös agrárpolitika második pillérébe, 
hogy azokat a regionális sajátosságok és 
igények szerint átalakíthassák, ezzel 
növelve a programok elfogadottságát és 
felhasználóbarát jellegét;

Or. de

Módosítás 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. ragaszkodik hozzá, hogy a kiegészítő 
illetékből és bármely más 2014-2015-ös 
mezőgazdasági eredetű címzett bevételből 

10. ragaszkodik hozzá, hogy a kiegészítő 
illetékből és bármely más 2014-2015-ös 
mezőgazdasági eredetű címzett bevételből 
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származó uniós költségvetési bevételek 
maradjanak a 2. fejezetben;

származó uniós költségvetési bevételek 
maradjanak a 2. fejezetben; úgy véli, hogy 
a 2015-ben kiszabott kvótaátlépési díjakat 
– különösen a tejiparban – teljes 
egészükben a piac támogatására és más 
tejágazati támogatási intézkedésekre 
kellene fordítani;

Or. fi

Módosítás 23
Peter Jahr

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. ragaszkodik hozzá, hogy a kiegészítő 
illetékből és bármely más 2014-2015-ös 
mezőgazdasági eredetű címzett bevételből 
származó uniós költségvetési bevételek 
maradjanak a 2. fejezetben;

10. ragaszkodik hozzá, hogy a kiegészítő 
illetékből és bármely más 2014-2015-ös 
mezőgazdasági eredetű címzett bevételből 
származó uniós költségvetési bevételek
mindenképpen maradjanak a 2. fejezetben;

Or. de

Módosítás 24
James Nicholson

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. ragaszkodik hozzá, hogy a kiegészítő
illetékből és bármely más 2014-2015-ös 
mezőgazdasági eredetű címzett bevételből 
származó uniós költségvetési bevételek 
maradjanak a 2. fejezetben;

10. ragaszkodik hozzá, hogy a kiegészítő
illetékekhez kapcsolódó bírságokból 
származó uniós költségvetési bevételeket a 
tejágazatba történő újrabefektetésre 
különítsék el, és hogy bármely más 2014-
2015-ös mezőgazdasági eredetű címzett
bevétel maradjon a 2. fejezetben; üdvözli a 
Bizottság javaslatát, amely szerint ezeket a 
bevételeket az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (EMGA) számára különítik 
el;
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Or. en

Módosítás 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. ragaszkodik hozzá, hogy a kiegészítő
illetékből és bármely más 2014-2015-ös 
mezőgazdasági eredetű címzett bevételből 
származó uniós költségvetési bevételek 
maradjanak a 2. fejezetben;

10. ragaszkodik hozzá, hogy a kiegészítő
illetékekhez kapcsolódó bírságokból és
más 2014-2015-ös mezőgazdasági eredetű 
címzett bevételből származó uniós 
költségvetési bevételek maradjanak a 2. 
fejezetben; üdvözli a Bizottság javaslatát, 
amely szerint ezeket a bevételeket az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap 
(EMGA) számára különítik el;

Or. en

Módosítás 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy gondoskodjanak róla, hogy a 2016-os 
költségvetésben a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalék céljára 
elkülönített, később el nem költött teljes
összeg maradjon a 2. fejezetben a
következési költségvetési évben a 
mezőgazdasági termelőknek szánt 
közvetlen kifizetések céljára, az 
1306/2013/EU rendeletnek megfelelően;

11. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy gondoskodjanak róla, hogy a 2016-os 
költségvetésben a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalék céljára 
elkülönített, el nem költött bármely összeg 
maradjon a 2. fejezetben a következő
költségvetési évben a mezőgazdasági 
termelőknek szánt közvetlen kifizetések 
céljára, az 1306/2013/EU rendeletnek 
megfelelően;

Or. pl
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Módosítás 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy gondoskodjanak róla, hogy a 2016-os 
költségvetésben a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalék céljára 
elkülönített, később el nem költött teljes 
összeg maradjon a 2. fejezetben a
következési költségvetési évben a 
mezőgazdasági termelőknek szánt 
közvetlen kifizetések céljára, az 
1306/2013/EU rendeletnek megfelelően;

11. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy gondoskodjanak róla, hogy a 2016-os 
költségvetésben a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalék céljára 
elkülönített, később el nem költött teljes 
összeg maradjon a 2. fejezetben a
következő költségvetési évben a 
mezőgazdasági termelőknek szánt 
közvetlen kifizetések céljára, az 
1306/2013/EU rendeletnek megfelelően;
ismételten hangsúlyozza, hogy az orosz 
embargó hatásainak kompenzálására 
használt alapok nem származhatnak a 
mezőgazdasági ágazat válságokra szánt 
tartalékalapjaiból;

Or. pt

Módosítás 28
Daniel Buda

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. sajnálatosnak tartja a Tanács azon 
döntését, amelyben elutasította a 11 
tagállam által támogatott, a nemzeti 
vidékfejlesztési programok 
finanszírozásának hat hónappal történő 
meghosszabbítására irányuló kérést, a 
2007–2013-as pénzügyi évre; 

Or. ro
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Módosítás 29
Peter Jahr

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. megjegyzi, hogy az európai 
mezőgazdaságot egyre több válság érte az 
elmúlt években; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 
vészhelyzeti finanszírozás rendszerét, és 
hozzon létre egy új eszközt, amely válság 
esetén gyors politikai beavatkozást tesz 
lehetővé az éves közvetlen kifizetések 
terhelése nélkül;

Or. de

Módosítás 30
Miguel Viegas

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy megfelelő időben kövessék 
figyelemmel a mezőgazdasági termékek 
jelentős áringadozásait, amelyek negatívan 
hatnak a mezőgazdasági termelők 
jövedelmeire, és szükség esetén tegyenek 
gyors és hatékony válaszlépéseket;

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy megfelelő időben kövessék 
figyelemmel a mezőgazdasági termékek, 
különösen a tejágazat jelentős 
áringadozásait, amelyek negatívan hatnak a 
mezőgazdasági termelők jövedelmeire, és 
szükség esetén tegyenek gyors és hatékony 
válaszlépéseket;

Or. pt

Módosítás 31
Nicola Caputo

Véleménytervezet
12 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy megfelelő időben kövessék 
figyelemmel a mezőgazdasági termékek 
jelentős áringadozásait, amelyek negatívan 
hatnak a mezőgazdasági termelők 
jövedelmeire, és szükség esetén tegyenek 
gyors és hatékony válaszlépéseket;

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy megfelelő időben kövessék 
figyelemmel a mezőgazdasági termékek 
jelentős áringadozásait, amelyek negatívan 
hatnak a mezőgazdasági termelők 
jövedelmeire, és szükség esetén tegyenek 
gyors és hatékony válaszlépéseket, ezáltal 
közvetlenül lehetőséget adva a 
mezőgazdasági termelőknek az ilyen 
áringadozások leküzdésére;

Or. it

Módosítás 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy megfelelő időben kövessék 
figyelemmel a mezőgazdasági termékek
jelentős áringadozásait, amelyek negatívan 
hatnak a mezőgazdasági termelők 
jövedelmeire, és szükség esetén tegyenek 
gyors és hatékony válaszlépéseket;

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy megfelelő időben kövessék 
figyelemmel a mezőgazdasági termékek 
jelentős áringadozásait, amelyek negatívan 
hatnak a mezőgazdasági termelők 
jövedelmeire, és szükség esetén tegyenek 
gyors és hatékony válaszlépéseket;
megjegyzi, hogy mindegyik termelői 
ágazatot figyelemmel kell követni, különös 
figyelmet szentelve a kis- és közepes 
méretű mezőgazdasági vállalkozásoknak;

Or. pt

Módosítás 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Véleménytervezet
12 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy megfelelő időben kövessék 
figyelemmel a mezőgazdasági termékek
jelentős áringadozásait, amelyek negatívan 
hatnak a mezőgazdasági termelők 
jövedelmeire, és szükség esetén tegyenek 
gyors és hatékony válaszlépéseket;

12. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy megfelelő időben kövessék 
figyelemmel a mezőgazdasági termékek 
áringadozásait, amelyek negatívan hatnak a 
mezőgazdasági termelők jövedelmeire, és 
szükség esetén tegyenek gyors és hatékony 
válaszlépéseket;

Or. en

Módosítás 34
Daniel Buda

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. tudomásul veszi a tejkvóták eltörlésének 
következményeit és úgy véli, hogy előkészítő 
intézkedésekre van szükség a cukorkvóták 
2017. szeptemberi eltörlése után várhatóan 
bekövetkező piaci egyensúlyhiány 
elkerülésére;

Or. ro

Módosítás 35
Marijana Petir

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
mobilizálja a mezőgazdasági ágazat 
válságtartalékát, hogy a tejágazat 
támogatására válságkezelő intézkedéseket 
vezethessen be; úgy véli, hogy ezen 
intézkedések célja azon kis és közepes 
méretű tejtermelők támogatása kell, hogy 
legyen, amelyeket a tejkvótarendszer 
2015-ös eltörlése leginkább sújtott, és 
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hogy a termelési folyamatok technológiai 
fejlesztésére külön költségkeretet kell 
meghatározni, valamint ösztönzőkkel kell 
szolgálni a hozáadott értéket képviselő 
termékek termelésére;

Or. hr

Módosítás 36
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. üdvözli a méhészet támogatására 
elkülönített források szintjét, mivel a 
Parlament következetesen prioritásnak 
tekintette a méhészetet a mezőgazdaság 
jövője és a biodiverzitás megőrzése
szempontjából;

13. üdvözli a méhészet támogatására 
elkülönített források szintjét, mivel a 
Parlament a méhészetet és a funkcionális 
bilológiai sokféleség, különösen a 
beporzók és az általuk tett szolgálatok 
megőrzését következetesen prioritásnak 
tekintette a mezőgazdaság jövője 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 37
Jean-Paul Denanot

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. hangsúlyozza az európai mezőgazdaság 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának növelésére irányuló 
célkitűzéseket, és kéri, hogy bocsássanak 
rendelkezésre forrásokat e célkitűzések 
teljesítéséhez.

14. hangsúlyozza az európai mezőgazdaság 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának növelésére irányuló 
célkitűzéseket, és kéri, hogy bocsássanak 
rendelkezésre forrásokat e célkitűzések 
teljesítéséhez; emlékeztet az 
agrárpolitikában rejlő lehetőségekre a 
munkahelyteremtés, a technikai és 
szociális innovációk és a fenntartható 
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fejlődés terén, különösen a vidéki 
térségekben, ahol ezek előmozdítják a 
regionális fejlődést;

Or. en

Módosítás 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. hangsúlyozza az európai mezőgazdaság
versenyképességének és 
fenntarthatóságának növelésére irányuló 
célkitűzéseket, és kéri, hogy bocsássanak 
rendelkezésre forrásokat e célkitűzések 
teljesítéséhez.

14. hangsúlyozza az európai mezőgazdaság
fenntarthatóságára irányuló 
célkitűzéseket, és kéri, hogy bocsássanak 
rendelkezésre forrásokat e célkitűzések 
teljesítéséhez, különös figyelmet szentelve 
a helyi és közeli piacokra való termelés 
támogatására szánt költségvetéseknek, a 
rövid ellátási láncoknak, valamint a helyi 
piacok koordinációjának, 
konszolidációjának és kiterjesztésének;

Or. pt

Módosítás 39
Lidia Senra Rodríguez

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. hangsúlyozza, hogy külön 
költségvetési tétel létrehozására van 
szükség az európai mezőgazdasági 
termelői szakszervezetek támogatására és 
az általuk betöltött szerep fontosságának 
elismerésére;

Or. pt
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Módosítás 40
Jan Huitema

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. úgy véli, hogy az agrárköltségvetés I. 
és II. pillére közötti önkéntes moduláció a 
közvetlen (vagy közvetett) támogatások 
tagállamok általi egyenlőtlen elosztása 
által versenytorzító hatással bírhat.
sürgeti a Bizottságot, hogy készítsen 
jelentést ezen intézkedések lehetséges 
mellékhatásairól a KAP félidős 
értékelésének fényében

Or. en

Módosítás 41
Jens Rohde

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. sajnálatosnak tartja az I. és II. pillér 
közötti rugalmasság bevezetését, és ezáltal 
az európai agrárpolitika 
renacionalizálását;

Or. en

Módosítás 42
Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. felszólít a közvetlen kifizetések és a 
vidékfejlesztési kifizetések összegének EU-
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28-on belüli mihamarabbi, teljes körű 
összehangolására; megjegyzi, hogy a 
különböző tagállamokban tapasztalható, a 
közvetlen kifizetések közötti jelentős 
különbségek akadályozzák a 
versenyképességet, ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy a 28 tagú Uniót 
egységes egészként kezelje a globális 
agrárpiacon;

Or. en

Módosítás 43
Peter Jahr

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. hangsúlyozza az új piacok 
kialakításának jelentőségét a 
versenyképesség megőrzése és az európai 
mezőgazdaság piaci válságokkal – mint 
például az orosz embargó által okozott 
válsággal – szembeni ellenállóbbá tétele 
érdekében; felszólít a piacfejlesztés anyagi 
támogatására, többek között a kiegészítő 
illetékekből származó források 
felhasználása által;

Or. de

Módosítás 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. kiemeli, hogy a mezőgazdasági 
ágazat innovációjának ösztönzése 
érdekében alapvető fontosságú az agrár-
élelmiszer-ipari ágazati kutatás céljára 
elkülönített, különösen a Horizont 2020 
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költségvetéséből származó források teljes 
mértékű hozzáférhetősége;

Or. en

Módosítás 45
Marijana Petir

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje 
a 2016-os és 2017-es uniós 
költségvetésben a mezőgazdasági ágazat 
válságtartalékára előirányzott összeget évi 
162 000 000 euróval, amelyet a 
cukorágazat és a cukorrépa-termelők 
támogatását szolgáló intézkedésekre kell 
fordítani, figyelembe véve, hogy a 
termelési kvótákat 2017-ben el fogják 
törölni;

Or. hr

Módosítás 46
Nicola Caputo

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. emlékeztet az előző pénzügyi években 
az előirányzatok csökkentése 
következtében tapasztalt nehézségekre;
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
előirányzatok csökkentésére tett kísérletek 
eredménytelenek, sőt veszélyesek 
volnának, mivel aláásnák a KAP céljait, 
még sebezhetőbbé téve az ágazatot, és 
jelentősen gyengítve az európai 
mezőgazdaság versenyképességének 
javítására tett erőfeszítéseket;

Or. it
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Módosítás 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Véleménytervezet
14 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14b. úgy véli, hogy külön, a rövid 
értékesítési csatornákhoz igazított 
költségvetési sorokat kellene létrehozni a 
mezőgazdasági temékek kisüzemi 
projektjeinek támogatására;

Or. pt

Módosítás 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Véleménytervezet
14 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14c. úgy véli, hogy külön költségvetési 
sort kellene létrehozni a rövid értékesítési 
csatornákon alapuló elosztási hálózatok 
előmozdítása érdekében.

Or. pt


