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8.3.2018 A8-0048/50 

Módosítás  50 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

101 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

101. megerősíti, hogy a korszerűsített 

közös agrárpolitikának (KAP) alapvető 

szerepe van az élelmezésbiztonságban és 

az élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság és foglalkoztatás megőrzésében, 
a fenntartható fejlődésben, a környezet, a 

mezőgazdaság és az erdészet 

fenntarthatóságában és az európaiak 

számára egészséges, kiváló minőségű, 

megfizethető élelmiszerek biztosításában; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel és az egészségvédelemmel 

kapcsolatos követelmények, valamint 

nagyobb szükség van a mezőgazdasági 

termelők környezetbarát termelési 

gyakorlatokra való átállásának 

támogatására és az éghajlatváltozás 

kezelésére; hangsúlyozza, hogy támogatni 

kell a mezőgazdasági termelők 

jövedelmének biztonságát és meg kell 

erősíteni a kapcsolatot a KAP és a 

közjavak nyújtása között; hangsúlyozza, 

hogy a KAP az egyik leginkább integrált 

politika, azt elsősorban uniós szinten 

finanszírozzák, ezért helyettesíti a nemzeti 

kiadásokat; 

101. kiemeli, hogy fenntartható 

agrárpolitikára van szükség, valamint 

megerősíti, hogy a korszerűsített közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van a Szerződésekben rögzített 

célkitűzések teljesítésében; kiemeli, hogy 

biztosítani kell, hogy a KAP kiadásai 

hatékonyan teljesítsék a rögzített 

célkitűzéseket; ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy nagyobb fokú 

koherenciát kell kialakítani a különböző 

szakpolitikai területek között a természeti 

erőforrások és a KAP keretén belül e célt 

szolgáló eszközök fenntarthatóbb kezelése 

érdekében; rámutat, hogy a kutatási és 

fejlesztési infrastruktúra 

helyreállításának, korszerűsítésének és 

kibővítésének, valamint a megfelelő 

továbbképzés támogatásának 

kulcsfontosságú szerepe van az innováció 

ösztönzésében és az olyan, fenntarthatóbb, 

éghajlatbarátabb termelési gyakorlatokra 

való átállás támogatásában, amelyek 

megteremtik az élelmezés- és élelmiszer-

biztonságot; üdvözli a Bizottságnak „Az 

élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 

jövője” című közleményben bemutatott 

stratégiai megközelítését, amely a 

tagállamok számára nagyobb 

rugalmasságot biztosít az ahhoz szükséges 

megfelelő eszközök kialakításához, hogy 
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mezőgazdasági ágazatukat a lehető 

leghatékonyabb módon a közös 

környezetvédelmi célok elérése felé 

vezessék; hangsúlyozza továbbá, hogy 

meg kell erősíteni a KAP és a valódi 

hozzáadott értékkel bíró közjavak nyújtása 

közötti összefüggést; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Módosítás  51 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

102 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

102. hangsúlyozza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben a KAP 

költségvetését az EU-27 tekintetében 

változatlan árakon számítva legalább a 

jelenlegi szinten kell tartani; kiemeli, 

hogy a következő KAP előtt álló új 

kihívások a jelenlegi politika és a jövőbeli 

igények elemzésein alapuló, szilárd 

pénzügyi keretösszeget tesznek 

szükségessé; hangsúlyozza, hogy a 

közvetlen kifizetések egyértelmű uniós 

hozzáadott értéket teremtenek, és erősítik 

az egységes piacot azzal, hogy elkerülik a 

tagállamok közötti verseny torzulását; e 

tekintetben ellenzi a közvetlen kifizetések 

nemzeti hatáskörbe történő bárminemű 

visszautalását és nemzeti 

társfinanszírozásuk bármely formáját; 

hangsúlyozza, hogy tovább kell folytatni a 

kiszolgáltatott területek számára 

létfontosságú ágazatokban való termelés 

fenntartására irányuló intézkedéseket, meg 

kell reformálni a mezőgazdasági 

válságokra képzett tartalékot, az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

olyan új eszközöket kell létrehozni, 

amelyek képesek mérsékelni az árak 

ingadozását, továbbá növelni kell a távoli 

102. hangsúlyozza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben egyszerűsíteni 

kell és teljesítményorientálttá kell tenni a 

KAP költségvetését, a célzott 

megközelítésre helyezve a hangsúlyt és 

biztosítva a nyomon követést, ezáltal 

alátámasztva a költségvetés 

megbízhatóságát; kiemeli, hogy a 

következő KAP-hoz megfelelő pénzügyi 

keretösszegre van szükség, amely a 

mezőgazdasági ágazatnak nyújtott 

támogatást eredmények eléréséhez és 

közjavak nyújtásához köti, figyelembe 

véve bizonyos területek hátrányos 

helyzetét és azt az igényt, hogy tovább kell 

folytatni az e területek számára 

létfontosságú ágazatokban való termelés 

fenntartására irányuló intézkedéseket; 

kiemeli, hogy biztosítani kell a 

mezőgazdasági termelést az Unió 

valamennyi részén, így a kedvezőtlen 

természeti adottságú területeken is; 

hangsúlyozza, hogy meg kell reformálni a 

mezőgazdasági válságokra képzett 

tartalékot, valamint olyan új eszközöket és 

mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek 

képesek mérsékelni az árak ingadozását; 

sürgeti a Bizottságot, hogy a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatok felszámolása 

érdekében biztosítsa a szükséges pénzügyi 
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fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; sürgeti a Bizottságot, hogy 

folytassa a közvetlen kifizetések 

közelítésére irányuló folyamatot és a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

felszámolása érdekében biztosítsa a 

szükséges pénzügyi és jogi keretet az 

élelmiszer-ellátási lánchoz; rámutat arra, 

hogy az EU vidéki térségei súlyos 

problémákkal szembesülnek, ezért külön 

támogatásra szorulnak; 

és jogi keretet az élelmiszer-ellátási 

lánchoz; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Módosítás  52 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

103 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

103. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

tengeri környezet és a „kék gazdaság” 

társadalmi-gazdasági és ökológiai 

jelentőségét, valamint az EU fenntartható 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását az európai akvakultúra és 

halászat fenntarthatóságának biztosítása 
és a környezeti hatás enyhítése 

szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közös halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy e politika 

végrehajtása érdekében egy konkrét, 

jelentős forrásokkal ellátott, független és 

hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani; szorgalmazza a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program ismételt bevezetését a 

halászatban, mivel ez egy nagyon fontos 

program az EU legkülső régiói számára; 

kéri, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret alapján a halászati ágazathoz rendelt 

pénzügyi keretösszeg szintjét legalább 

tartsák fenn, új szükségletek felmerülése 

esetén pedig növeljék a tengerügyek 

pénzügyi keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

103. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

tengeri környezet és a „kék gazdaság” 

társadalmi-gazdasági és ökológiai 

jelentőségét; rámutat arra, hogy az 

óceánok és a tengeri erőforrások 

megőrzése a közös halászati politika 

keretében kizárólagos uniós hatáskörbe 

tartozik; kiemeli, hogy az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) a 

közös halászati politika támogatásának fő 

pénzügyi eszköze; hangsúlyozza, hogy az 

ETHA társfinanszírozási mechanizmus, 

és e tekintetben kiemeli, hogy a közös 

halászati politika célkitűzéseinek 

végrehajtása érdekében egy átlátható és 

hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani, egy versenyképes, környezeti 

szempontból fenntartható, gazdaságilag 

megvalósítható és társadalmi szempontból 

felelős halászati és akvakultúra-ágazat 

elősegítése érdekében; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra és megjegyzi, hogy az uniós 

költségvetés egyéb pénzügyi eszközei is 

nyújthatnak kiegészítő finanszírozási 

lehetőségeket a halászati és tengerészeti 

ügyekben; 
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eszközök is nyújthatnak kiegészítő 

finanszírozási lehetőségeket; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Módosítás  53 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

109 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

109. készen áll arra, hogy fontolóra 

vegye a külső finanszírozási eszközök 

felépítésének egyszerűsítését és 

észszerűsítését, amennyiben az fokozza az 

átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a 

hatékonyságot, a koherenciát és a 

rugalmasságot, továbbá tiszteletben tartja 

az alapjául szolgáló politikák célkitűzéseit; 

kéri, hogy az előcsatlakozási támogatás, a 

szomszédság, valamint a fejlesztés és a 

humanitárius segélyezés számára egyedi 
politikai és pénzügyi jellemzőik miatt 

tartsanak fenn külön célzott eszközöket; 

megjegyzi, hogy egy ilyen felépítésnek az 

elfogadott felső határértékeken felül és az 

Afrikai Békekeret nélkül magában kell 

foglalnia a költségvetés részét képező 

Európai Fejlesztési Alapot (EFA), 

továbbá a megfelelő vagyonkezelői alapok 

és eszközök átláthatóbb beépítését;  

109. készen áll arra, hogy fontolóra 

vegye a külső finanszírozási eszközök 

felépítésének egyszerűsítését és 

észszerűsítését, amennyiben az fokozza az 

átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a 

hatékonyságot, a koherenciát és a 

rugalmasságot, továbbá tiszteletben tartja 

az alapjául szolgáló politikák célkitűzéseit; 

hangsúlyozza, hogy e célkitűzések nem 

teljesíthetők egy olyan kormányzati 

struktúra nélkül, amely lehetővé teszi a 
politikai ellenőrzést, stratégiai alapokon 

nyugszik, inkluzív és elszámoltatható, 

továbbá lehetővé teszi az Európai 

Parlament számára a szigorú 

demokratikus és átlátható ellenőrzést; 

felkéri a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 

terjesszen elő az eszközök reformjára 

vonatkozó, egy ilyen kormányzási 

struktúrát magában foglaló javaslatot; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Módosítás  54 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

109 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  109a. nagyra értékeli az EU olyan 

értékek melletti elkötelezettségét, mint 

például az emberi jogok, a demokrácia, a 

civil társadalom támogatása és a 

humanitárius segítségnyújtás, valamint a 

jelenlegi eszközök számos célját, 

célkitűzését és konkrét politikai és 

stratégiai értékét; kiemeli, hogy a 

reformnak nem szabad aláásnia az egyes 

eszközök célját; megérti az eszközök 

sajátos célkitűzései és végrehajtása miatt 

felmerült aggodalmakat, ezért 

szorgalmazza, hogy az előcsatlakozási 

támogatás, a szomszédság, a fejlesztés, az 

emberi jogok, a humanitárius segélyezés, 

valamint a demokrácia és a stabilitás 

számára egyedi és pénzügyi jellemzőik 

miatt tartsanak fenn külön célzott 

eszközöket; megjegyzi, hogy egy ilyen 

felépítésnek az elfogadott felső 

határértékeken felül és az Afrikai 

Békekeret nélkül magában kell foglalnia 

a költségvetés részét képező Európai 

Fejlesztési Alapot (EFA), továbbá a 

megfelelő vagyonkezelői alapok és 

eszközök átláthatóbb beépítését; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Módosítás  55 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Report A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

127 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  127a. úgy véli, hogy ha az európai 

választások előtt sikerül megállapodásra 

jutni az új többéves pénzügyi keretről, az 

uniós programok következő generációját 

létrehozó ágazati jogszabályokat – 

amelyeket a jelenlegi Parlament tárgyal – 

az újonnan választott Parlamentnek el 

kell fogadnia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Módosítás  56 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

127 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  127b. úgy véli, hogy az újonnan 

választott Parlament, a képviselők 

abszolút többségével, az európai 

választásokat követő hat hónapon belül 

kérelmezheti, hogy a Bizottság javasolja 

az előző jogalkotási ciklusban elfogadott, 

a következő többéves pénzügyi keretbe 

tartozó uniós utódprogramokat létrehozó 

ágazati jogszabályok felülvizsgálatát; 

Or. en 

 

 


