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Módosítás 229
Sandra Pereira, João Ferreira
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a KAP-nak konkrétabb 
válaszokat kell adnia az uniós, nemzetközi, 
nemzeti, regionális, helyi és 
mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő 
kihívásokra és lehetőségekre, 
korszerűsíteni kell az irányítását, javítani 
kell az uniós célkitűzések terén felmutatott 
eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell 
a vele járó adminisztratív terheket. A 
jövőbeli, teljesítményalapú KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) keretében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. 
A nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

(2) Mivel a KAP-nak konkrétabb 
válaszokat kell adnia az uniós, nemzetközi, 
nemzeti, regionális, helyi és 
mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő 
kihívásokra és lehetőségekre, 
korszerűsíteni kell az irányítását, javítani 
kell az uniós célkitűzések terén felmutatott 
eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell 
a vele járó adminisztratív terheket. A 
jövőbeli, teljesítményalapú KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) keretében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. 
A nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez. Ugyanakkor az árak 
növekvő volatilitása és a mezőgazdasági 
termelők jövedelmének csökkenése – amit 
a KAP fokozódó piacközpontúsága tovább 
súlyosbított – új állami 
kínálatszabályozási eszközök létrehozását 
teszik szükségessé, amelyek biztosítják a 
termelés országok és mezőgazdasági 
termelők közötti méltányos elosztását.
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rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a szőlővel beültetett 
területek tényleges nagyságának a 2014–
2017-es időszakban több tagállamban 
bekövetkezett csökkésére, illetve az ebből 
eredő esetleges termeléskiesésre, az 
1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (1) 
bekezdése szerinti, új szőlőtelepítésekre 
vonatkozó engedélyek kiállításakor 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 
hogy válasszanak a jelenlegi számítási 
alap, illetve a területükön 2015. július 31-
én ténylegesen szőlővel beültetett terület 
bizonyos százaléka között, mely utóbbit 
növelni kell az adott tagállamban 2016. 
január 1-jén engedélyekké történő 
átváltásra rendelkezésre álló, az 
1234/2007/EK rendelet szerinti telepítési 
jogoknak megfelelő területtel.

(8) Tekintettel a szőlővel beültetett 
területek tényleges nagyságának a 2014–
2017-es időszakban több tagállamban 
bekövetkezett csökkenésére, illetve az 
ebből eredő esetleges termeléskiesésre, a 
telepítési jogok folyamatban lévő 
liberalizálásának véget kell vetni, és olyan 
kínálatszabályozási modellt kell a helyébe 
léptetni, amely biztosítja a valamennyi 
tagállamban történő termelést, és ezáltal az 
ágazat sokszínűségét és minőségét.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) a szöveg az alábbi cikkel egészül 
ki:
„149a. cikk
A kínálatot szabályozó állami eszközök
1. Termelés- és piacirányítási illetéket kell 
bevezetni a piac kiegyensúlyozása, az árak 
stabilizálása, a tagállamok termelői 
számára megfelelő életszínvonal 
biztosítása, a termelés szigorú 
szabályozása, valamint az árak 
stabilizálása érdekében, a tagállamok által 
forgalmazott tehéntej és egyéb tejtermékek 
mennyiségének korlátozásával:
a) rendkívüli támogatási 
mechanizmusokat kell alkalmazni a 
tejágazatot érintő vészhelyzetek 
kezelésére;
b) alternatív mechanizmust kell bevezetni 
a tej- és tejtermékpiac irányításának 
szabályozására az ellátás szabályozása, a 
termelők biztonságának és tisztességes 
életkörülményeinek biztosítása, valamint 
az egyes tagállamok termelési jogának 
biztosítása érdekében.
2. E mechanizmusoknak a következőket 
kell magukban foglalniuk:
a) olyan rendszer bevezetése, amely 
tisztességes termelési árakat garantál;
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b) a nemzeti piacok harmadik országokból 
származó tej behozatalával szembeni 
védelmét biztosító szabályozási eszközök;
c) az élelmiszer-forgalmazási láncokban 
folytatott spekulatív tevékenységek 
hatékony szabályozása és nyomon 
követése, a saját márkák használatának és 
a hazai termelés értékesítési 
mennyiségének korlátozása.
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