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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.5.2018 A8-0178/12 

Módosítás  12 

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 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. szorgalmazza – különösen azokban 

a tagállamokban, ahol a jogosultságok 

értékét részben még mindig a múltbeli 

referenciaértékek alapján számítják ki – 

az I. pillér szerinti közvetlen kifizetések 

kiszámítására szolgáló jelenlegi rendszer 

modernizálását és egy, a kifizetések 

kiszámítására szolgáló uniós módszerrel 

való felváltását, amelynek alapeleme a 

mezőgazdasági termelőknek bizonyos 

határokon belül nyújtott 

jövedelemtámogatás lenne, és amely az EU 

2030-ig tartó időszakra szóló 

célkitűzéseivel és célszámaival 

összhangban a közjavak biztosításához 

való hozzájárulással párhuzamosan 

növekedhetne, a rendszer egyszerűbbé és 

átláthatóbbá tétele érdekében; 

55. szorgalmazza az I. pillér szerinti 

közvetlen kifizetések kiszámítására 

szolgáló jelenlegi rendszer modernizálását 

és egy, a kifizetések kiszámítására szolgáló 

uniós módszerrel való felváltását, 

amelynek alapeleme a mezőgazdasági 

termelőknek bizonyos határokon belül 

nyújtott jövedelemtámogatás lenne, és 

amely az EU 2030-ig tartó időszakra szóló 

célkitűzéseivel és célszámaival 

összhangban a közjavak biztosításához 

való hozzájárulással párhuzamosan 

növekedhetne, a rendszer egyszerűbbé és 

átláthatóbbá tétele érdekében; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Módosítás  13 

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 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. üdvözli az egyszerű, indokolt, 

átlátható és könnyen végrehajtható 

egységes területalapú támogatási 

rendszert, amelyet számos tagállamban 

sikerrel alkalmaztak; következésképpen 

kéri az egységes területalapú támogatási 

rendszer 2020 utáni megőrzését, valamint 

javasolja, hogy ezt bármely tagállam vagy 

az EU-ban lévő bármely mezőgazdasági 

termelő alkalmazhassa; 

56. felszólít a KAP termeléstől függő 

támogatási rendszerének visszaállítására 

2020-tól kezdődően, amely rendszer 

megfelelőbben veszi figyelembe a 

gazdaságok helyzetét; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Módosítás  14 

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 

67 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. úgy véli, hogy – azzal a szigorú 

feltétellel, hogy az egységes piacon 

garantálhatók az egységes 

versenyfeltételek, megelőzhetők a 

versenytorzulások, különösen a 

nyersanyagok tekintetében, biztosítható a 

WTO-szabályokkal való összhang, és nem 

sérülnek a környezeti és éghajlati 

célkitűzések – fenn kell tartani a 

termeléstől függő önkéntes támogatások 

(VCS) rendszerét, amelyet azonban csak a 

Bizottság általi értékelést követően szabad 

aktiválni; úgy véli, hogy a termeléstől 

függő önkéntes támogatások az érzékeny 

ágazatok igényeinek kielégítésére, a 

környezeti, éghajlati vagy a mezőgazdasági 

termékek minőségéhez és forgalmazásához 

kapcsolódó egyedi célkitűzések elérésére, a 

magas színvonalú állatjóléti és 

környezetvédelmi normákat kielégítő 

gazdálkodási gyakorlatok ösztönzésére, 

valamint konkrét nehézségek, különösen a 

kedvezőtlen adottságú és hegyvidéki 

régiók strukturális versenyhátrányából 

adódó, illetve a jellegükben inkább 

átmeneti, például a régi jogosultsági 

rendszerről való átállásból eredő 

nehézségek ellensúlyozására szolgáló 

eszközként szolgálnak; úgy véli továbbá, 

hogy a termeléstől függő önkéntes 

támogatások révén a jövőben elő lehet 

67. úgy véli, hogy – azzal a szigorú 

feltétellel, hogy a belső piacon 

garantálhatók az egységes 

versenyfeltételek, megelőzhetők a 

versenytorzulások, különösen a 

nyersanyagok tekintetében, biztosítható a 

WTO-szabályokkal való összhang, és nem 

sérülnek a környezeti és éghajlati 

célkitűzések – fenn kell tartani a 

termeléstől függő önkéntes támogatások 

(VCS) rendszerét, amelyet azonban csak 

azt követően szabad aktiválni, hogy a 

Bizottság megkapta a róluk szóló 

értesítést; úgy véli, hogy a termeléstől 

függő önkéntes támogatások az érzékeny 

ágazatok igényeinek kielégítésére, a 

környezeti, éghajlati vagy a mezőgazdasági 

termékek minőségéhez és forgalmazásához 

kapcsolódó egyedi célkitűzések elérésére, a 

magas színvonalú állatjóléti és 

környezetvédelmi normákat kielégítő 

gazdálkodási gyakorlatok ösztönzésére, 

valamint konkrét nehézségek, különösen a 

kedvezőtlen adottságú és hegyvidéki 

régiók strukturális versenyhátrányából 

adódó, illetve a jellegükben inkább 

átmeneti, például a régi jogosultsági 

rendszerről való átállásból eredő 

nehézségek ellensúlyozására szolgáló 

eszközként szolgálnak; úgy véli továbbá, 

hogy a termeléstől függő önkéntes 
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mozdítani a stratégiai szempontból fontos 

termelést, például a fehérjenövények 

termesztését, vagy ellensúlyozni lehet a 

szabadkereskedelmi megállapodások 

hatásait; hangsúlyozza továbbá, hogy a 

termeléstől függő önkéntes 

támogatásoknak nagy a jelentőségük az 

uniós mezőgazdasági termelés 

sokszínűségének fenntartásában, a 

mezőgazdasági munkahelyek tekintetében, 

és a kiegyensúlyozott termelési rendszer 

biztosításában; 

támogatások révén a jövőben elő lehet 

mozdítani a stratégiai szempontból fontos 

termelést, például a fehérjenövények 

termesztését, vagy ellensúlyozni lehet a 

szabadkereskedelmi megállapodások 

hatásait; hangsúlyozza továbbá, hogy a 

termeléstől függő önkéntes 

támogatásoknak nagy a jelentőségük az 

uniós mezőgazdasági termelés 

sokszínűségének fenntartásában, a 

mezőgazdasági munkahelyek tekintetében, 

és a kiegyensúlyozott termelési rendszer 

biztosításában; 

Or. en 



 

AM\1154466HU.docx  PE621.625v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.5.2018 A8-0178/15 

Módosítás  15 

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 

78 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  78a. megállapítja, hogy a II. pillér alá 

tartozó Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapnak (EMVA) a vidéki 

területek közösségeinek gazdasági 

fejlesztésével kapcsolatos saját céljaira 

kell összpontosítania; felszólít arra, hogy 

az EMVA-t ne vegyék igénybe a 

bevándorlók és a menekültek 

integrációjához, amely nem tartozik 

strukturális céljai közé; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Módosítás  16 

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 

97 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

97. úgy véli, hogy a II. pillérben 

rendelkezésre álló teljes költségvetés egy 

minimális részét az éghajlatváltozáshoz 

kapcsolódó agrár-környezetvédelmi 

intézkedésekre kell elkülöníteni, ideértve a 

biogazdálkodást, a szénmegkötést, a talaj 

egészségét, a fenntartható 

erdőgazdálkodási intézkedéseket, a 

biológiai sokféleség érdekében történő 

tápanyag-gazdálkodási tervezést, a 

beporzást, valamint az állatok és a 

növények genetikai sokféleségét; ezzel 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy fenn 

kell tartani a Natura 2000 kifizetéseket, 

illetve biztosítani kell, hogy azok tényleges 

ösztönzőt jelentsenek a mezőgazdasági 

termelők számára;  

97. úgy véli, hogy a II. pillérben 

rendelkezésre álló teljes költségvetés egy 

megfelelő részét az éghajlatváltozáshoz 

kapcsolódó agrár-környezetvédelmi 

intézkedésekre kell elkülöníteni, ideértve a 

biogazdálkodást, a szénmegkötést, a talaj 

egészségét, a fenntartható 

erdőgazdálkodási intézkedéseket, a 

biológiai sokféleség érdekében történő 

tápanyag-gazdálkodási tervezést, a 

beporzást, valamint az állatok és a 

növények genetikai sokféleségét; ezzel 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy fenn 

kell tartani a Natura 2000 kifizetéseket, 

illetve biztosítani kell, hogy azok tényleges 

ösztönzőt jelentsenek a mezőgazdasági 

termelők számára;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Módosítás  17 

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 

140 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

140. úgy véli, hogy bár a kereskedelmi 

megállapodások általában véve jótékony 

hatással vannak az uniós mezőgazdaság 

bizonyos ágazataira és szükségesek az EU 

globális mezőgazdasági piacon elfoglalt 

pozíciójának erősítéséhez, továbbá 

hasznosak az uniós gazdaság egésze 

számára, számos kihívást is rejtenek, 

különösen a kis- és közepes mezőgazdasági 

termelők és az érzékeny ágazatok számára, 

és e kihívásokat figyelembe kell venni, 

például az uniós egészségügyi, 

növényegészségügyi, állatjóléti, környezeti 

és szociális normák tiszteletben tartását, 

ami koherenciát követel meg a 

kereskedelempolitika és a KAP bizonyos 

célkitűzései között, és amelynek nem 

szabad gyengítenie a szigorú európai 

normákat, továbbá nem szabad kockázatot 

jelentenie a vidéki területekre nézve; 

140. úgy véli, hogy bár a kereskedelmi 

megállapodások általában véve káros 

hatással vannak az uniós mezőgazdaság 

elsődleges ágazataira és szükségesek az EU 

globális mezőgazdasági piacon elfoglalt 

pozíciójának erősítéséhez, továbbá 

hasznosak az uniós gazdaság egésze 

számára, számos kihívást is rejtenek, 

különösen a kis- és közepes mezőgazdasági 

termelők és az érzékeny ágazatok számára, 

és e kihívásokat figyelembe kell venni, 

például az uniós egészségügyi, 

növényegészségügyi, állatjóléti, környezeti 

és szociális normák tiszteletben tartását, 

ami koherenciát követel meg a 

kereskedelempolitika és a KAP bizonyos 

célkitűzései között, és amelynek nem 

szabad gyengítenie a szigorú európai 

normákat, továbbá nem szabad kockázatot 

jelentenie a vidéki területekre nézve; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Módosítás  18 

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 

142 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

142. hangsúlyozza, hogy a megerősített 

védintézkedések szükségességének rá kell 

világítania a jövőbeli kereskedelmi 

megállapodásokat (Mercosur, Új-Zéland, 

Ausztrália stb.) övező vitákra és e 

megállapodások mezőgazdaságra gyakorolt 

hatására Európában; 

142. hangsúlyozza, hogy a megerősített 

védintézkedések szükségességének rá kell 

világítania a jövőbeli kereskedelmi 

megállapodásokat (Mercosur, Új-Zéland, 

Ausztrália stb.) övező vitákra és a 

harmadik országoknak (Ukrajna) nyújtott 

kereskedelmi kedvezményekre, valamint e 

megállapodások mezőgazdaságra gyakorolt 

hatására Európában; hangsúlyozza 

továbbá, hogy e kereskedelempolitika a 

tagállamok tekintetében egészségügyi 

veszélyt rejt magában; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Módosítás  19 

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 

142 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  142a. hangsúlyozza, hogy az I. és a II. 

pillér alá tartozó jelenlegi támogatás nem 

elegendő a szabadkereskedelmi 

megállapodások által a tagállami gazdák 

jövedelmére gyakorolt kedvezőtlen 

hatások ellensúlyozására, és felszólít arra, 

hogy a mezőgazdasági ágazatokat azonnal 

vonják ki a megállapodásokról szóló 

tárgyalásokból; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Módosítás  20 

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 

145 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

145. úgy véli, hogy a nemzetközi 

kereskedelem követelményei és a WTO 

egyaránt jelentős hatással voltak a KAP 

1990-es évek óta végrehajtott különböző 

reformjaira; úgy véli, hogy ezek a 

reformok versenyképesebbé tették az 

európai mezőgazdasági termékeket és az 

európai agrár-élelmiszeripari ágazatot, 

ugyanakkor a globális piacok instabilitása 

miatt aláásták a mezőgazdasági ágazat 

jelentős részét; úgy véli, hogy – ahogyan 

azt az élelmiszer-ágazat és a 

mezőgazdaság jövőjéről szóló bizottsági 

közlemény is javasolja – eljött az ideje 

annak, hogy nagyobb mértékben 

összpontosítsunk egyéb KAP-

célkitűzésekre, például a mezőgazdasági 

termelők életszínvonalára, valamint az 

egészséget, a foglalkoztatást, a környezetet 

és az éghajlatot érintő kérdésekre; 

145. hangsúlyozza, hogy a WTO-

tárgyalások különböző fordulói nem 

jártak sikerrel a mezőgazdaság 

szempontjából, és csak a KAP 

legfontosabb eszközeinek leépítéséhez 

vezettek; hangsúlyozza továbbá, hogy nem 

akadályozták meg a legnagyobb 

mezőgazdasági termelőket, például az 

USA-t abban, hogy protekcionista 

intézkedéseket vezessenek be; ezért 

felszólítja az Európai Uniót, hogy 

mezőgazdasági termelői érdekeinek 

védelmére nagyobb hangsúlyt fektessen, 

mint a WTO-megállapodásokban 

foglaltak szigorú betartására;  

Or. en 

 

 


