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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.5.2018 A8-0178/23 

Módosítás  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Aa 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 lehetőségeket és kihívásokat is 

tartogathat, 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Módosítás  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Bc 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 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, 

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 A8-0178/25 

Módosítás  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. úgy véli, hogy a tagállamoknak 

észszerű mértékű rugalmasságot kell 

biztosítani a társjogalkotó által uniós 

szinten jóváhagyott uniós szabályok, 

alapvető előírások, beavatkozási eszközök, 

ellenőrzések és pénzügyi előirányzatok 

alkotta erőteljes közös keretrendszeren 

belül, biztosítva a mezőgazdasági termelők 

számára az egyenlő versenyfeltételeket és 

különösen az I. pillér szerinti támogatás 

uniós megközelítését azzal a céllal, hogy a 

tisztességes verseny feltételeinek 

tiszteletben tartása biztosított legyen; 

7. úgy véli, hogy a tagállamoknak 

észszerű mértékű rugalmasságot kell 

biztosítani a társjogalkotó által uniós 

szinten jóváhagyott uniós szabályok, 

alapvető előírások, beavatkozási eszközök, 

ellenőrzések és pénzügyi előirányzatok 

alkotta erőteljes közös keretrendszer 

aláásása nélkül, biztosítva a 

mezőgazdasági termelők számára az 

egyenlő versenyfeltételeket és különösen 

az I. pillér szerinti támogatás uniós 

megközelítését azzal a céllal, hogy a 

tisztességes verseny feltételeinek 

tiszteletben tartása biztosított legyen; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Módosítás  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

az EFDD 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 jótékony 

hatással lehetnek az uniós mezőgazdaság 

bizonyos ágazataira és szükségesek az EU 

globális mezőgazdasági piacon elfoglalt 

pozíciójának erősítéséhez, továbbá 

hasznosak az uniós gazdaság egésze 

számára, ugyanakkor 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 A8-0178/27 

Módosítás  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

162 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

162. üdvözli az Unió mezőgazdasági 

érdekeinek a közelmúltbeli kétoldalú 

kereskedelmi tárgyalások során elért 

előmozdítását, nevezetesen a kiváló 

minőségű uniós agrár-élelmiszeripari 

termékek piacra jutása és a földrajzi 

jelzések harmadik országokban való 

oltalma tekintetében; bízik benne, hogy ez 

a tendencia folytatódhat és javulhat; 

162. felszólít az Unió mezőgazdasági 

érdekeinek előmozdítására a legutóbbi 

kétoldalú kereskedelmi tárgyalások során, 

nevezetesen a kiváló minőségű uniós agrár-

élelmiszeripari termékek piacra jutása és a 

földrajzi jelzések harmadik országokban 

való oltalma tekintetében; felszólít e 

tendencia folytatására és javítására; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Módosítás  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

az EFDD 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 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 értesítését 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 
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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; 

mozdítani a stratégiai szempontból fontos 

termelést, például a fehérjenövények 

termesztését; 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 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Módosítás  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

az EFDD 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 

 

 


