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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.5.2018 A8-0178/3 

Módosítás  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

P preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

P. mivel az utóbbi néhány évben a 

mezőgazdasági termelők az árak 

fokozottabb ingadozását tapasztalták, 

amely tükrözte a globális piacok 

áringadozásait, illetve a makrogazdasági 

fejlemények, a külpolitika – például a 

kereskedelmi, politikai és diplomáciai 

kérdések –, az egészségügyi válságok, az 

egyes európai ágazatokban előállított 

többletmennyiségek, az éghajlatváltozás, 

illetve a gyakoribb szélsőséges időjárási 

események okozta bizonytalanságot is; 

P. mivel az utóbbi néhány évben a 

mezőgazdasági termelők az árak 

fokozottabb ingadozását tapasztalták, 

amely tükrözte a globális piacok 

áringadozásait, illetve a makrogazdasági 

fejlemények, a külpolitika – például a 

kereskedelmi, politikai és diplomáciai 

kérdések, többek között az uniós szankciók 

miatti orosz tilalom –, az egészségügyi 

válságok, az egyes európai ágazatokban 

előállított többletmennyiségek, az 

éghajlatváltozás, illetve a gyakoribb 

szélsőséges időjárási események okozta 

bizonytalanságot is; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Módosítás  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

T preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

T. mivel a mezőgazdasági termelők 

számára minden régióban és tagállamban 

biztosítani kell az egyenlő 

versenyfeltételeket, a méltányos árakat és a 

megfelelő életszínvonalat, ezáltal 

biztosítva a megfizethető árakat a polgárok 

és fogyasztók számára, valamint azt, hogy 

az Unió minden részén, így a hátrányos 

természeti adottságú területeken is 

folytathassanak mezőgazdasági 

tevékenységet; mivel fontos előmozdítani a 

jó minőségű élelmiszerek fogyasztását és 

az egészséges, fenntartható étrendet, illetve 

hozzáférhetőbbé tenni ezeket, teljesítve 

ugyanakkor a társadalmi és környezeti 

fenntarthatóságra, az éghajlat-politikai 

fellépésre, az egészségre, az állatok és 

növények egészségére és jólétére, valamint 

a vidéki területek kiegyensúlyozott 

fejlesztésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásokat is; 

T. mivel a mezőgazdasági termelők 

számára minden régióban és tagállamban 

biztosítani kell az egyenlő 

versenyfeltételeket, a méltányos árakat és a 

megfelelő életszínvonalat, ezáltal 

biztosítva a méltányos árakat a polgárok és 

fogyasztók számára, valamint azt, hogy az 

Unió minden részén, így a hátrányos 

természeti adottságú területeken is 

folytathassanak mezőgazdasági 

tevékenységet; mivel fontos előmozdítani a 

jó minőségű élelmiszerek fogyasztását és 

az egészséges, fenntartható étrendet, illetve 

hozzáférhetőbbé tenni ezeket, teljesítve 

ugyanakkor a társadalmi és környezeti 

fenntarthatóságra, az éghajlat-politikai 

fellépésre, az egészségre, az állatok és 

növények egészségére és jólétére, valamint 

a vidéki területek kiegyensúlyozott 

fejlesztésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásokat is; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Módosítás  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A a preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Aa. mivel a globális kereskedelem 

bővülése lehetőségeket és kihívásokat is 

tartogat, többek között a környezet, az 

éghajlatváltozás, a vízvédelem, a 

mezőgazdasági földterületek hiánya és a 

talajromlás tekintetében, ezért szükségessé 

teszi a nemzetközi kereskedelmi szabályok 

átalakítását, amely lehetővé teszi a magas 

szintű normákon, valamint méltányos és 

fenntartható feltételeken alapuló, az áru- és 

szolgáltatáskereskedelemre kiterjedő 

egyenlő versenyfeltételek, illetve megújult, 

hatékony piacvédelmi mechanizmusok 

megteremtését, összhangban az Unió 

meglévő szociális, gazdasági, 

környezetvédelmi, egészségügyi, 

növényegészségügyi és állatjóléti 

normáival; 

Aa. mivel a globális kereskedelem 

bővülése veszélyt jelent, többek között a 

gazdálkodók társadalmi helyzete, a 

környezet, az éghajlatváltozás, a 

vízvédelem, a mezőgazdasági földterületek 

hiánya és a talajromlás tekintetében, ezért 

szükségessé teszi a nemzetközi 

kereskedelmi szabályok átalakítását, amely 

lehetővé teszi a magas szintű normákon, 

valamint méltányos és fenntartható 

feltételeken alapuló, az áru- és 

szolgáltatáskereskedelemre kiterjedő 

egyenlő versenyfeltételek, illetve megújult, 

hatékony piacvédelmi mechanizmusok 

megteremtését, összhangban az Unió 

meglévő szociális, gazdasági, 

környezetvédelmi, egészségügyi, 

növényegészségügyi és állatjóléti 

normáival; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Módosítás  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A p preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Ap. mivel a telített zsírsavak és a vörös 

húsok fogyasztása az Unióban továbbra is 

jóval meghaladja az ajánlott táplálkozási 

értékeket, és az élelmiszeripar továbbra is 

jelentősen hozzájárul az üvegházhatású 

gázok és a nitrogén kibocsátásához; 

törölve 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Módosítás  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B c preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Bc. mivel tovább kell erősíteni a 

mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási 

láncban elfoglalt pozícióját, lehetővé kell 

tenni az egységes piacon a tisztességes 

versenyt olyan méltányos és átlátható 

szabályok használata révén, amelyek 

figyelembe veszik a mezőgazdaság sajátos 

jellegét a termelés és az élelmiszer-ellátási 

lánc más, felfelé és lefelé elhelyezkedő 

szereplői közötti kapcsolatok terén, és 

ösztönzőket kell alkalmazni a kockázatok 

és válságok hatékony megelőzése 

érdekében, többek között olyan aktív 

irányítási eszközökkel, amelyek képesek 

jobban összehangolni a kínálatot a 

kereslettel, és alkalmazhatók ágazati 

szinten és az állami hatóságok által, amint 

arra a mezőgazdasági piacokat vizsgáló 

munkacsoport jelentése is rámutat; mivel a 

KAP hatályán kívül eső, a mezőgazdasági 

termelők versenyképességét és egyenlő 

versenyfeltételeit érintő szempontokat is 

kellően figyelembe kell venni és nyomon 

kell követni; 

Bc. mivel tovább kell erősíteni a 

mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási 

láncban elfoglalt pozícióját, lehetővé kell 

tenni a belső piacon a tisztességes versenyt 

olyan méltányos és átlátható szabályok 

használata révén, amelyek figyelembe 

veszik a mezőgazdaság sajátos jellegét a 

termelés és az élelmiszer-ellátási lánc más, 

felfelé és lefelé elhelyezkedő szereplői 

közötti kapcsolatok terén, és ösztönzőket 

kell alkalmazni a kockázatok és válságok 

hatékony megelőzése érdekében, többek 

között olyan aktív irányítási eszközökkel, 

amelyek képesek jobban összehangolni a 

kínálatot a kereslettel, és alkalmazhatók 

ágazati szinten és az állami hatóságok által, 

amint arra a mezőgazdasági piacokat 

vizsgáló munkacsoport jelentése is 

rámutat; mivel a KAP hatályán kívül eső, a 

mezőgazdasági termelők 

versenyképességét és egyenlő 

versenyfeltételeit érintő szempontokat, 

például a  származási ország címkén való 

kötelező feltüntetését is kellően figyelembe 

kell venni és nyomon kell követni; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Módosítás  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli a KAP egyszerűsítésére és 

modernizálására irányuló szándékot, 

amelynek célja a mezőgazdasági termelők 

gazdasági előnyhöz juttatása és a polgárok 

elvárásainak teljesítése, azonban 

hangsúlyozza, hogy a reform mindenek 

felett álló prioritásai a Római Szerződésben 

meghatározott elvek, az egységes piac 

integritása és egy megfelelő uniós 

finanszírozásban részesülő, modern és 

eredményorientált, a fenntartható 

mezőgazdaságot támogató és biztonságos, 

magas minőségű és változatos 

élelmiszereket biztosító, a vidéki területek 

foglalkoztatását és fejlesztését elősegítő, 

valóban közös szakpolitika kialakítása kell 

hogy legyen; 

1. üdvözli a KAP egyszerűsítésére és 

modernizálására irányuló szándékot, 

amelynek célja a mezőgazdasági termelők 

gazdasági előnyhöz juttatása és a polgárok 

elvárásainak teljesítése, azonban 

hangsúlyozza, hogy a reform mindenek 

felett álló prioritásai a Római Szerződésben 

meghatározott elvek, a belső piac 

megfelelő működése és egy megfelelő 

uniós finanszírozásban részesülő, modern 

és eredményorientált, a fenntartható 

mezőgazdaságot támogató és biztonságos, 

magas minőségű és változatos 

élelmiszereket biztosító, a vidéki területek 

foglalkoztatását és fejlesztését elősegítő, 

valóban közös szakpolitika kialakítása kell 

hogy legyen; 

Or. en 



 

AM\1154441HU.docx  PE621.625v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.5.2018 A8-0178/9 

Módosítás  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó 

javaslatát, hogy nyújtsanak nagyobb 

rugalmasságot a tagállamoknak, a 

régióknak és a mezőgazdasági termelőknek 

a mezőgazdasági de minimis szabályok 

magasabb pénzügyi küszöbértéke révén, a 

belső piac integritásának megőrzése 

mellett; 

29. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó 

javaslatát, hogy nyújtsanak nagyobb 

rugalmasságot a tagállamoknak, a 

régióknak és a mezőgazdasági termelőknek 

a mezőgazdasági de minimis szabályok 

magasabb pénzügyi küszöbértéke révén, a 

belső piac megfelelő működésének 

fenntartása mellett; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Módosítás  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. hangsúlyozza, hogy a KAP 

általános költségvetésén belül jelentős 

költségvetést kell előirányozni a második 

pillér (vidékfejlesztési politika) számára; 

44. hangsúlyozza, hogy a KAP 

általános költségvetésén belül megfelelő 

költségvetést kell előirányozni a második 

pillér (vidékfejlesztési politika) számára; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Módosítás  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. úgy véli, hogy a különféle 

mezőgazdasági rendszerek, különösen a 

kis- és közepes méretű családi gazdaságok 

és a fiatal mezőgazdasági termelők 

célzottabb támogatására van szükség, hogy 

egy gazdasági, környezeti és társadalmi 

szempontból termelékeny mezőgazdaság 

révén erősítsék a regionális gazdaságokat; 

úgy véli, hogy ez – tekintettel az Unióban 

működő különféle méretű gazdaságokra – a 

mezőgazdasági üzemek első hektárjai után 

járó kötelező, átcsoportosítással nyújtható 

magasabb támogatási aránnyal érhető el, 

amelyet a tagállamokban jellemző átlagos 

üzemméret alapján állapítanak meg; 

hangsúlyozza, hogy a nagyobb gazdaságok 

támogatásának méretgazdaságossági 

okokból degresszívnek kell lennie, és 

európai szinten kell dönteni a felső korlát 

kötelező bevezetéséről olyan rugalmas 

kritériumok mellett, amelyek révén 

figyelembe vehető a gazdaságok vagy 

szövetkezetek azon képessége, hogy stabil 

munkahelyeket biztosítsanak, amelyeknek 

köszönhetően az emberek a vidéki 

területen maradnak; úgy véli, hogy a felső 

korlát bevezetése és a degresszivitás révén 

szabaddá tett pénzeszközöknek abban a 

tagállamban vagy régióban kell maradniuk, 

ahonnan származnak; 

50. úgy véli, hogy a különféle 

mezőgazdasági rendszerek, különösen a 

kis- és közepes méretű családi gazdaságok 

és a fiatal mezőgazdasági termelők 

célzottabb támogatására van szükség, hogy 

egy gazdasági, környezeti és társadalmi 

szempontból termelékeny mezőgazdaság 

révén erősítsék a regionális gazdaságokat; 

úgy véli, hogy ez – tekintettel az Unióban 

működő különféle méretű gazdaságokra – a 

mezőgazdasági üzemek első hektárjai után 

járó kötelező, átcsoportosítással nyújtható 

magasabb támogatási aránnyal érhető el, 

amelyet a tagállamokban jellemző átlagos 

üzemméret alapján állapítanak meg; 

hangsúlyozza, hogy azon gazdaságok 

számára, amelyek fő tevékenységként nem 

mezőgazdasággal foglalkozó vállalatok 

ellenőrzése alatt állnak, 
méretgazdaságossági okokból degresszív 

támogatást kell nyújtani, és európai 

szinten kell dönteni a felső korlát kötelező 

bevezetéséről olyan rugalmas kritériumok 

mellett, amelyek révén figyelembe vehető 

a gazdaságok vagy szövetkezetek azon 

képessége, hogy stabil munkahelyeket 

biztosítsanak, amelyeknek köszönhetően az 

emberek a vidéki területen maradnak; úgy 

véli, hogy a felső korlát bevezetése és a 

degresszivitás révén szabaddá tett 

pénzeszközöknek abban a tagállamban 
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vagy régióban kell maradniuk, ahonnan 

származnak; 

Or. en 

 

 


