
AM\1220569HU.docx PE661.524v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

9.12.2020 A9-0101/124

Módosítás 124
Norbert Lins
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

Jelentés A9-0101/2020
Elsi Katainen
Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti 
rendelkezések
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) jóváhagyja ezen állásfoglaláshoz 
csatolt nyilatkozatait 

Or. en

Tájékoztatásul: a nyilatkozatok szövege a következő:

Az Európai Parlament nyilatkozata a KAP átmeneti szabályairól és a 
többéves pénzügyi keretről

Válságtartalék

2014-es létrehozása óta a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékot soha nem aktiválták az 
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkében előírt pénzügyi fegyelmi 
mechanizmus miatt, amely szerint e tartalék finanszírozását minden év elején a közvetlen 
kifizetések teljes összegéből kell lehívni. A fel nem használt összegek az év végén 
visszakerülnek a közvetlen kifizetésekhez. Ennek következtében a tartalékot soha nem 
használták fel, hogy elkerüljék a források visszatartását a mezőgazdasági termelőktől. 

Az a tény, hogy az azzal a céllal létrehozott tartalékot, hogy segítsen a mezőgazdasági 
termelőknek ár- vagy piaci instabilitás esetén, soha nem aktiválták a tartalék pénzügyi 
struktúrájának és működésének korlátozottságát bizonyítja.  A jelentős piaci zavarokat okozó 
gazdasági, valamint kedvezőtlen éghajlati és egészségügyi helyzetek egyre gyakoribbá válása 
azt mutatja, hogy sürgősen szükség van egy valóban működőképes válságtartalék-alapra, 
amelyet rugalmas és hatékony módon lehet aktiválni és rendelkezésre bocsátani.

Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy egy teljes mértékben finanszírozott válságtartalék, 
amelyre először 400 millió eurót különítenek el az EMGA és az EMVA költségvetésén felül, 
és amely halmozódik a fel nem használt pénzeszközök átvitelével a programozási időszak 
következő évére, hatékonyabban működne és nagyobb hatást váltana ki, mivel időben 
segítséget nyújtana a válságok során és finanszírozná az érintett ágazatok célzott 
intézkedéseit.
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A POSEI és az égei-tengeri szigetek
Földrajzi helyzetükből, különösen távoli fekvésükből, szigetjellegükből, kis méretükből, 
kedvezőtlen domborzati viszonyokból és éghajlatukból adódóan az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 349. cikkében említett legkülső régiók sajátos társadalmi-
gazdasági problémákkal szembesülnek a fogyasztás, illetve a mezőgazdasági termelés 
szempontjából alapvető élelmiszerek és mezőgazdasági termékek kínálata terén. A 
228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az említett cikk rendelkezéseinek 
megfelelően egyedi intézkedéseket állapított meg a mezőgazdasági ágazatra vonatkozóan az 
említett egyedi helyzet által okozott nehézségek orvoslására. Ezenkívül a 229/2013/EU 
rendelet szerint a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi mezőgazdasági 
intézkedések rendszere is ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkozik, de más földrajzi 
helyszínen. 

Mivel e régiókban és szigeteken fontos szerepet játszanak az egyedi intézkedések és 
lehetőségek a különleges támogatás szintje döntő fontosságú ezen intézkedések sikeres 
végrehajtásához. Ezért, figyelembe véve a Bizottság által e régióknak és szigeteknek 
korábban tett nyilvános kötelezettségvállalásokat, az Európai Parlament kéri az e két rendelet 
alapján működő, nagyon sikeres programok zavartalan folytatását, valamint az e régióknak és 
szigeteknek nyújtott támogatás jelenlegi szintjének fenntartását. Ily módon az Unió 
szolidaritásáról és elkötelezettségéről tenne tanúbizonyságot a sajátos hátrányokkal küzdő 
régiók és szigetek iránt.

Az Európai Parlament nyilatkozata a legkülső régiók szakmaközi 
szervezeteiről

Tekintettel rendkívül kis méretükre és szigetjellegükre, a legkülső régiók helyi piacai 
különösen ki vannak téve az Unió többi részéből vagy harmadik országokból érkező 
importhoz kapcsolódó áringadozásoknak. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 349. cikke elismeri a legkülső régiók sajátos szükségleteit, és meghatározza egy 
olyan jogi keret alapjait, amely segíti azokat sajátos helyzetük kezelésében. Ezzel a kérdéssel 
az e rendelettel módosított 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet is foglalkozik. 
Mivel a szakmaközi szervezetek igénybevétele lehetőséget teremtett a legkülső régiók 
mezőgazdasági termelői ágazatai sajátos igényeinek kielégítésére, az 1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása terén már most 
rugalmasságot kell biztosítani ezekben a régiókban annak érdekében, hogy teljes mértékben ki 
lehessen használni az e rendelet által e régiók számára biztosított forrásokat.

Ezért az 1308/2013/EU rendelet 157. cikke értelmében elismert és reprezentatívnak tekintett 
szakmaközi szervezetek számára lehetővé kell tenni, hogy megtegyék a szükséges kollektív 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a helyi termelés versenyképes és 
fenntartható maradjon a szóban forgó helyi piacokon. 

E célból az Európai Parlament – az EUMSZ 28., 29. és 110. cikke, valamint az 1308/2013/EU 
rendelet 165. cikke ellenére, és az 1308/2013/EU rendelet 164. cikkének sérelme nélkül, és az 
EUMSZ 349. cikkének az Európai Unió Bírósága által a C-132/14–C-136/14. sz. egyesített 
ügyekben hozott ítéletében értelmezett értelmezése alapján – hangsúlyozza annak fontosságát, 
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hogy minden megfelelő eszközt megvizsgáljanak annak érdekében, hogy az érintett 
tagállamok – a kiterjesztett szakmaközi megállapodások keretében és az érintett érdekelt 
felekkel folytatott konzultációt követően – lehetővé tegyék az érintett szakmaközi 
szervezetben tagsággal nem rendelkező, de a szóban forgó helyi piacon működő egyéni 
gazdasági szereplők vagy gazdasági szereplők csoportjai számára – származásuktól 
függetlenül – az adott szervezet számára a tagjai által fizetendő pénzügyi hozzájárulások 
egészének vagy egy részének befizetését, beleértve azokat az eseteket is, amikor az említett 
hozzájárulásokból származó bevételek csak a helyi termelés fenntartását szolgálják, vagy 
amikor a hozzájárulásokat a forgalmazási folyamat más szakaszában szedik be.


