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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.5.2018 A8-0178/30 

Módosítás  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – tekintettel a „Tiltsák be a 

glifozátot, és védjék meg az embereket és a 

környezetet a mérgező növényvédő 

szerektől!” elnevezésű európai polgári 

kezdeményezésre, 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Módosítás  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

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 az uniós 

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; 

Or. en 



 

AM\1154522HU.docx  PE621.625v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.5.2018 A8-0178/32 

Módosítás  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Bq preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Bq. mivel az integrált növényvédelem 

(IPM) nyolc európai uniós elve alapján a 

vidékfejlesztésen belüli egyedi intézkedést 

kell kidolgozni a peszticidek használata 

komoly csökkentésének ösztönzése és a 

nem kémiai jellegű alternatívák 

elterjedésének előmozdítása érdekében, 

(A magyar változatot nem érinti.)   

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Módosítás  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. hangsúlyozza, hogy a KAP 

reformjának hozzá kell járulnia egy új 

európai élelmezési rendszer kiépítéséhez, 

összhangban a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend transzformatív jellegével és a 

Párizsi Megállapodással; úgy véli, hogy 

ennek érdekében paradigmaváltásra van 

szükség, áthelyezve a hangsúlyt a „zöld 

forradalomról” az „agroökológiai 

megközelítésre”, összhangban a 

mezőgazdasági ismeretekről, tudományról 

és fejlesztési technológiáról szóló 

nemzetközi felmérés (IAASTD) 

következtetéseivel és az élelemhez való jog 

kérdésével megbízott különleges ENSZ-

előadó ajánlásaival (A/HRC/34/48), ami a 

mezőgazdaság multifunkcionalitásának 

elismerését jelenti, valamint gyors átállást 

von maga után a vegyszerek intenzív 

használatán alapuló, monokultúrás 

termesztésről egy diverzifikált és 

fenntartható mezőgazdaságra, amely 

agrár-ökológiai termelési gyakorlatokon 

alapszik, továbbá a helyi 

élelmiszerrendszerek és a kisüzemi 

gazdálkodás erősítését, valamint a 

hagyományos szerveződési formák 

támogatását; 



 

AM\1154522HU.docx  PE621.625v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 



 

AM\1154522HU.docx  PE621.625v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.5.2018 A8-0178/34 

Módosítás  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 

versenyfeltételek biztosításához közös 

uniós kiindulási alapra van szükség, 

amellyel biztosítható a polgárok 

egészséges környezethez és egészséges, 

tápláló élelmiszerekhez való joga; úgy 

véli, hogy ezt a kiindulási alapot úgy kell 

meghatározni, hogy az összhangban 

álljon a vonatkozó jogszabályokkal és 

nemzetközi kötelezettségekkel, és lehetővé 

tegye azt is, hogy ne érje kár a környezetet 

és a társadalmat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Módosítás  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9a. kitart a kifizetések eredményeken 

alapuló megközelítése mellett; javasolja 

ezért, hogy a mutatók tekintetében a 

következőket vegyék figyelembe: 

– munkahelyek megtartása és létrehozása 

az ágazatban; 

‒ kis és közepes méretű mezőgazdasági 

üzemek fenntartása; 

‒ a talaj, a fajok egészsége és biológiai 

sokfélesége és a rendszertani egységek 

gazdagsága; 

– a termőtalajréteg védelme és 

létrehozása, valamint a talaj védelme az 

erózióval szemben; 

‒ csökkentett tápanyagveszteség és jobb 

vízminőség; 

– biológiai sokféleség, beleértve a 

madárfajok, vad beporzó rovarok és 

rovarok gazdagságát és bőségét; 

‒ a peszticidhasználattól való függőség 

csökkentése és az integrált növényvédelem 

bevezetése1;  

______________ 

1A peszticidek fenntartható használatára 

vonatkozó 2009/128/EK irányelvvel és az 
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1107/2009/EK rendelet 67. cikkével 

összhangban. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Módosítás  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  25 a. elutasítja a vidékfejlesztési 

költségvetésnek a 2021–2027-es időszakra 

szóló legutóbbi többéves pénzügyi keretre 

irányuló, 2018. május 2-i javaslatban 

szereplő 25%-os csökkentését; kitart 

amellett, hogy a mezőgazdasági és a 

vidékfejlesztési költségvetés csökkentése 

nem vezethet az ambíciók csökkentéséhez 

a jelenlegi KAP-hoz képest; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Módosítás  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

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 jótékony hatással vannak 

az uniós mezőgazdaság bizonyos 

ágazataiban elsősorban a legnagyobb 

szereplőkre, 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 A8-0178/38 

Módosítás  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

143 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

143. hangsúlyozza, hogy miközben 

fontos folytatni a munkát az európai 

mezőgazdasági termékek piacra jutásának 

javítása érdekében, megfelelő, az 

ágazatspecifikus aggályokat szem előtt 

tartó intézkedésekre van szükség az 

európai mezőgazdaság védelme érdekében, 

például védelmi mechanizmusokra, a 

legérzékenyebb ágazatok tárgyalásokból 

való kizárására vagy a termelési 

feltételekben a viszonosság elvének 

alkalmazására azzal a céllal, hogy egyenlő 

versenyfeltételeket lehessen biztosítani az 

uniós mezőgazdasági termelők és külföldi 

versenytársaik között; leszögezi, hogy az 

európai termelést nem szabad rosszabb 

minőségű és normák alatti importtal 

aláásni; 

143. hangsúlyozza, hogy miközben 

fontos folytatni a munkát az európai 

mezőgazdasági termékek piacra jutásának 

javítása érdekében, megfelelő, az 

ágazatspecifikus aggályokat szem előtt 

tartó intézkedésekre van szükség az 

európai mezőgazdaság védelme érdekében, 

például védelmi mechanizmusokra, 

amelyekkel elkerülhetők az uniós és a 

harmadik országbeli kis- és  középméretű 

gazdálkodással foglalkozókat érő 

társadalmi-gazdasági hatások, a 

legérzékenyebb ágazatok tárgyalásokból 

való kizárására vagy a termelési 

feltételekben a viszonosság elvének 

alkalmazására azzal a céllal, hogy egyenlő 

versenyfeltételeket lehessen biztosítani az 

uniós mezőgazdasági termelők és külföldi 

versenytársaik között; leszögezi, hogy az 

európai termelést nem szabad rosszabb 

minőségű és normák alatti importtal 

aláásni; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Módosítás  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

146 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  146a. úgy véli továbbá, hogy az 

erdőirtáshoz, a nagyarányú földszerzéshez 

és erőforrásszerzéshez, valamint az emberi 

jogok megsértéséhez kapcsolódóan 

előállított termékek nem kaphatnak 

hozzáférést az uniós piachoz; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Módosítás  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

168 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

168. elismeri, hogy a KAP 

döntéshozatali folyamatába fontos bevonni 

azokat az intézményeket és szakértőket, 

amelyek és akik a biológiai sokféleséget, 

az éghajlatváltozást, valamint a levegő-, 

talaj- és vízszennyezést érintő 

egészségügyi és környezetvédelmi 

szakpolitikákért felelnek; 

168. elismeri, hogy a KAP 

döntéshozatali folyamatába, különösen a 

tagállami stratégiai tervezésbe be kell 

vonni azokat a illetékes intézményeket és 

szakértőket, amelyek és akik a biológiai 

sokféleséget, az éghajlatváltozást, valamint 

a levegő-, talaj- és vízszennyezést érintő 

egészségügyi és környezetvédelmi 

szakpolitikákért felelnek; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Módosítás  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Jelentés A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője 

2018/2037(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

171 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

171. emlékeztet, hogy a fejlődő 

országokban az éhezés és a rossz 

táplálkozás oka elsősorban a vásárlóerő 

hiánya és/vagy a vidéki szegények 

önellátásra való képtelensége; ezért sürgeti 

az Uniót, hogy tevékenyen segítse a fejlődő 

országokat abban, hogy leküzdjék a saját 

mezőgazdasági termelésüket gátló 

akadályokat (például a rossz infrastruktúra 

és logisztika terén); 

171. emlékeztet, hogy a fejlődő 

országokban az éhezés és a rossz 

táplálkozás oka elsősorban a vásárlóerő 

hiánya és/vagy a vidéki szegények 

önellátásra való képtelensége; ezért sürgeti 

az Uniót, hogy tevékenyen segítse a fejlődő 

országokat abban, hogy leküzdjék a saját 

mezőgazdasági termelésüket gátló 

akadályokat (például a rossz infrastruktúra 

és logisztika terén) többek között azáltal, 

hogy leállítják az agresszív exportpolitikát 

kísérő dömpinget ; 

Or. en 

 

 


