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Módosítás 449
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. de

Módosítás 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az EUMSZ 13. cikkére,

Or. en

Módosítás 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
cikkére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
39. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, 42. 
cikkére és 43. cikke (2) bekezdésére,

Or. en
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Indokolás

A mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása érdekében, különösen a 
mezőgazdaságban dolgozók egy főre jutó jövedelmének növelésével.

Módosítás 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
rezilienciára, a termelői árak javítására és 
a fenntarthatóságra, ezen belül a 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidéki 
területek gazdasági, társadalmi, környezeti 
és éghajlati fenntarthatóságára, valamint 
elő kell segítenie az uniós jogszabályokból 
adódóan a kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.
A KAP reformjainak figyelembe kell 
venniük, hogy a koncentráció, a 
mezőgazdaság intenzívebbé válása, 
valamint a termelékenység és az 
exporttermelés folyamatos növekedése a 
várttal ellentétes hatást fejtett ki: a 
mezőgazdasági termelők elvesztését, a 
falvak elhagyását, a nem megfelelő szintű 
jövedelem terjedését, a gazdálkodó 
lakosság elöregedését és a megújulást 
elmaradását, az adósság növekedését, 
környezeti problémákat stb.
Ezért folytatni kell a közös agrárpolitika 
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átfogó reformját, amely biztosítja, hogy az 
élelmiszertermelés az Európai Unióban a 
kis és közepes méretű mezőgazdasági 
üzemek kezében legyen, és hogy megfelelő 
kötelezettségvállalásokat tegyenek a 
környezettel és az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemmel kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 453
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá és 
piacorientáltabbá kell válnia, nagyobb 
hangsúlyt kell helyeznie a korszerűsítésre 
és a fenntarthatóságra, ezen belül a 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidéki 
területek gazdasági, társadalmi, környezeti 
és éghajlati fenntarthatóságára, valamint 
elő kell segítenie az uniós jogszabályokból 
adódóan a kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését. Az új 
politikának biztosítania kell az 
egyszerűsítést is a kedvezményezettek 
számára, és megfelelő jövedelmet biztosít 
számukra az EUMSZ 39. cikkének 
b) pontja szerint.

Or. en
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Módosítás 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését. Az új 
politika egyszerűsíti is az ügyeket a 
kedvezményezettek számára, és megfelelő 
jövedelmet garantál nekik.

Or. it

Módosítás 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
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Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését. Az új 
KAP-nak biztosítania kell az 
egyszerűsítést nemzeti és regionális 
szinten, valamint a mezőgazdasági 
üzemek szintjén.

Or. ro

Módosítás 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
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korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését. Az új 
KAP-nak biztosítania kell a valódi 
egyszerűsítést nemzeti és regionális 
szinten, valamint a mezőgazdasági 
üzemek szintjén.

Or. en

Módosítás 457
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését. Ahhoz, 
hogy a KAP megvalósítsa ezeket a 
célkitűzéseket, jól finanszírozott 
költségvetésre van szükség.
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Or. en

Módosítás 458
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, 
kiemelten kezelve a kiegyensúlyozott 
területi fejlődést, ezen belül a 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidéki 
területek gazdasági, társadalmi, környezeti 
és éghajlati fenntarthatóságára, valamint 
elő kell segítenie az uniós jogszabályokból 
adódóan a kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

Or. en

Indokolás

A KAP-nak minden típusú gazdálkodást támogatnia kell minden területen.

Módosítás 459
Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés



PE629.664v01-00 10/212 AM\1167703HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, kertészeti, 
erdőgazdálkodási és vidéki területek 
gazdasági, társadalmi, környezeti és 
éghajlati fenntarthatóságára, valamint elő 
kell segítenie az uniós jogszabályokból 
adódóan a kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

Or. en

Módosítás 460
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
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nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
energetikai, környezeti és éghajlati 
fenntarthatóságára, valamint elő kell 
segítenie az uniós jogszabályokból 
adódóan a kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

Or. hr

Módosítás 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati fenntarthatóságára, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra, ezen 
belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
és vidéki területek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és éghajlati teljesítményére, 
valamint elő kell segítenie az uniós 
jogszabályokból adódóan a 
kedvezményezettekre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentését.

Or. fr

Módosítás 462
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Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közös agrárpolitika változatlanul 
kulcsfontosságú szerepet tölt be az 
Európai Unió területi és társadalmi 
kohéziójában és vidéki térségeinek 
fejlődésében, és a vidéki területek 
termelési szerkezete és az uniós 
állampolgárok önellátási lehetőségei nagy 
mértékben függenek tőle. Éppen ezért 
meg kell próbálni lassítani a 
mezőgazdasági tevékenység fokozatos 
csökkenését egy erős KAP fenntartásával, 
amely megfelelő erőforrásokkal 
rendelkezik a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének folyamatos támogatására és 
a vidék elnéptelenedésének mérséklésére, 
valamint a fogyasztók növekvő 
környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági és 
állatjóléti elvárásainak folyamatos 
teljesítésére. Az uniós gazdálkodók által 
viselt fokozott szabályozási követelmények 
és a felerősödött környezetvédelmi 
ambíciók fényében, valamint az ingadozó 
termékárak és az uniós határok 
megnyitása által megkönnyített módon 
harmadik országokból származó import 
áruk miatt szükséges a KAP költségvetést 
legalább a 2014-2020 közötti időszaki 
költségvetés szintjén tartani.

Or. es

Módosítás 463
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közös agrárpolitika változatlanul 
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kulcsfontosságú szerepet tölt be az 
Európai Unió vidéki területeinek 
fejlődésében, és nagy mértékben 
meghatározza az uniós állampolgárok 
önellátási lehetőségeit. Éppen ezért meg 
kell próbálni lassítani a mezőgazdasági 
tevékenység fokozatos csökkenését egy 
erős KAP fenntartásával, amely megfelelő 
erőforrásokkal rendelkezik a vidék 
elnéptelenedésének mérséklésére, 
valamint a fogyasztók környezetvédelmi, 
élelmiszer-biztonsági és állatjóléti 
elvárásainak folyamatos teljesítésére. Az 
uniós gazdálkodók által viselt fokozott 
szabályozási követelmények és a 
felerősödött környezetvédelmi ambíciók 
fényében, valamint az ingadozó 
termékárak és az uniós határok 
megnyitása által megkönnyített módon 
harmadik országokból származó import 
áruk miatt szükséges a KAP költségvetést 
legalább a 2014-2020 közötti időszaki 
költségvetés szintjén tartani.

Or. es

Módosítás 464
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Emlékeztetni kell arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 39. cikke a következőképpen 
határozza meg a közös agrárpolitika 
konkrét célkitűzéseit:

1. a mezőgazdasági termelékenység 
növelése a műszaki fejlődés
előmozdításával, valamint a termelési 
tényezők, így különösen a munkaerő 
lehető legjobb hasznosításának 
biztosításával;

2. a mezőgazdasági termelők 



PE629.664v01-00 14/212 AM\1167703HU.docx

HU

megfelelő életszínvonalának biztosítása;

3. a mezőgazdasági és 
élelmiszerpiacok stabilizálása;

4. az élelmiszerellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása; és

5. elfogadható élelmiszerárak 
biztosítása a fogyasztók számára.

Kiemelendő, hogy az EU közös 
agrárpolitikájának elsősorban mindig a 
fent említett uniós célkitűzést kell 
szolgálnia, miközben törekednie kell a 
fenntartható mezőgazdaság 
előmozdítására és a környezet és a 
természet védelmére irányuló uniós 
célkitűzések megvalósítására, valamint a 
vidéki térségekben a területi és társadalmi 
kohézió megteremtésére is.

Or. en

Indokolás

Mindig ragaszkodni kell a KAP EUMSZ 39. cikkében meghatározott fő célkitűzéseihez, és ezt 
be kell jelenteni.

Módosítás 465
Manolis Kefalogiannis

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közös agrárpolitika változatlanul 
kulcsfontosságú szerepet tölt be az 
Európai Unió vidéki területeinek 
fejlődésében, és nagy mértékben 
meghatározza az uniós állampolgárok 
önellátási lehetőségeit. Éppen ezért meg 
kell próbálni lassítani a mezőgazdasági 
tevékenység fokozatos csökkenését egy 
erős KAP fenntartásával, amely megfelelő 
erőforrásokkal rendelkezik a vidék 
elnéptelenedésének mérséklésére, 
valamint a fogyasztók környezetvédelmi, 
élelmiszer-biztonsági és állatjóléti 
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elvárásainak folyamatos teljesítésére. Az 
uniós gazdálkodók által viselt fokozott 
szabályozási követelmények és a 
felerősödött környezetvédelmi ambíciók 
fényében, valamint az ingadozó 
termékárak és az uniós határok 
megnyitása által megkönnyített módon 
harmadik országokból származó import 
áruk miatt szükséges a KAP költségvetést 
legalább a 2014-2020 közötti időszaki 
költségvetés szintjén tartani.

Or. en

Módosítás 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A többéves pénzügyi keretről és a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
saját forrásokról szóló 2019. május 30-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló 2018. május 2-i 
bizottsági javaslat közvetlenül a KAP 
szintjének 15%-os csökkenését 
eredményezi, és ellenezte az olyan 
gyökeres csökkentéseket, amelyek 
hátrányosan befolyásolhatják e 
szakpolitika jellegét és célkitűzéseit. Ezzel 
összefüggésben megkérdőjelezte az EMVA 
több mint 25%-os drasztikus 
csökkentésére irányuló javaslatot.

Or. en

Módosítás 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
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1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Alapvető fontosságú, hogy a 27 
uniós tagállam tekintetében változatlan 
árakon számítva legalább a 2014–2020-as 
időszak költségvetésének szintjén tartsák a 
KAP számára a 2021–2027 közötti 
időszakra elkülönített összes támogatást.

Or. en

Módosítás 468
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. 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) Tekintettel arra, hogy 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, a kedvezményezettekre háruló
adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. 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 annak 
elkerülése érdekében, hogy a 
szubszidiaritás miatt a KAP nemzeti 
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hatáskörbe kerüljön vissza, e rendeletnek 
tartalmaznia kell azokat a szilárd uniós 
szabályozásokat, amelyek biztosítják a 
verseny torzulásának megakadályozását 
és az uniós mezőgazdasági termelőket érő 
megkülönböztetés elkerülését egész 
Európában. A tagállamoknak az e 
célkitűzések elérésére szolgáló 
megközelítéseikben gondoskodniuk kell a 
kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentéséről is.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak egyértelmű és kézzelfogható intézkedéseket és elővigyázatossági 
intézkedéseket kell beépíteniük stratégiáikba, amelyeket a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentése érdekében hoznak meg. Emellett üdvözlendő a nagyobb fokú 
szubszidiaritás, mivel ezt nagyobb rugalmasságot biztosíthat a mezőgazdasági termelők 
javára. Segíthet a túlzott bürokrácia csökkentésében is. Ugyanakkor határozottan el kell 
utasítani a KAP visszahelyezését nemzeti hatáskörbe.

Módosítás 469
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 

(2) Tekintettel arra, hogy 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, a kedvezményezettekre háruló
adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
közös követelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
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célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e
célkitűzéseket és konkrét célokat. 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 annak 
elkerülése érdekében, hogy a 
szubszidiaritás miatt a KAP nemzeti 
hatáskörbe kerüljön vissza, e rendeletnek 
tartalmaznia kell azokat a szilárd uniós 
szabályozásokat, amelyek biztosítják a 
verseny torzulásának megakadályozását 
és az uniós mezőgazdasági termelőket érő 
megkülönböztetés elkerülését egész 
Európában. A tagállamoknak az e 
célkitűzések elérésére szolgáló 
megközelítéseikben gondoskodniuk kell a 
kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentéséről.

Or. en

Módosítás 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 

(2) Tekintettel arra, hogy a KAP-nak 
konkrétabb válaszokat kell adnia az uniós, 
nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi és 
mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő 
kihívásokra és lehetőségekre, például a 
mezőgazdasági földterületek növekvő 
koncentrációjára és többek között a 
közvetlen kifizetések kevesek kezében 
történő koncentrálódására, korszerűsíteni 
kell az irányítását, javítani kell az uniós 
célkitűzések terén felmutatott eredményeit, 
és jelentősen csökkenteni kell a vele járó 
adminisztratív terheket. A fenntartható és 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
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nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat az 
egyenlő versenyfeltételek szélesebb 
összefüggésében. A nagyobb fokú 
szubszidiaritás révén hatékonyabban 
figyelembe vehetők a helyi körülmények és 
szükségletek, és a támogatások úgy 
alakíthatók, hogy maximálisan 
hozzájáruljanak az uniós célkitűzésekhez. 
Ez csak akkor lehetséges, ha a célok 
ambiciózusak, és nyomon követési 
rendszert alkalmaznak, amely lehetővé 
teszi a tagállamok közötti összehasonlítást 
annak garantálása érdekében, hogy 
európai szinten a KAP hozzájáruljon a 
környezettel, a biológiai sokféleséggel és 
az állatjóléttel kapcsolatos társadalmi 
igények teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 471
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 

(2) Tekintettel arra, hogy 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, a kedvezményezettekre és a 
tagállamok illetékes hatóságaira háruló
adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
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alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
közös követelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. 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 annak 
elkerülése érdekében, hogy a 
szubszidiaritás miatt a KAP nemzeti 
hatáskörbe kerüljön vissza, e rendeletnek 
tartalmaznia kell azokat a szilárd uniós 
szabályozásokat, amelyek biztosítják a 
verseny torzulásának megakadályozását 
és az uniós mezőgazdasági termelőket érő 
megkülönböztetés elkerülését egész 
Európában.

Or. en

Módosítás 472
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
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tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. 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 annak 
elkerülése érdekében, hogy a 
szubszidiaritás miatt a KAP nemzeti 
hatáskörbe kerüljön, e rendeletnek 
tartalmaznia kell azokat a szilárd uniós 
szabályozásokat, amelyek biztosítják a 
verseny torzulásának megakadályozását 
és az uniós mezőgazdasági termelőket érő 
megkülönböztetés elkerülését egész 
Európában.

Or. en

Módosítás 473
Manolis Kefalogiannis

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 

(2) Tekintettel arra, hogy 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, a kedvezményezettekre háruló
adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
közös követelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
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körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez. Ugyanakkor annak 
elkerülése érdekében, hogy a 
szubszidiaritás miatt a KAP nemzeti 
hatáskörbe kerüljön vissza, e rendeletnek 
tartalmaznia kell azokat a szilárd uniós 
szabályozásokat, amelyek biztosítják a 
verseny torzulásának megakadályozását 
és az uniós mezőgazdasági termelőket érő 
megkülönböztetés elkerülését egész 
Európában.

Or. en

Módosítás 474
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 

(2) Tekintettel arra, hogy 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, különösen a végső 
kedvezményezettekre háruló
adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
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támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez, miközben biztosítani kell, 
hogy ne ássák alá a KAP közös jellegét.

Or. en

Indokolás

A működőképesség érdekében egyszerűsítésre van szükség, miközben fenn kell tartani a közös 
politikát.

Módosítás 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. 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) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat, 
miközben garantálják a biztonságos 
politikákat és az ágazat pénzügyi 
biztonságát. A nagyobb fokú 
szubszidiaritás révén hatékonyabban 
figyelembe vehetők a helyi körülmények és 
szükségletek, és a támogatások úgy 
alakíthatók, hogy maximálisan 
hozzájáruljanak az uniós célkitűzésekhez.
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Or. ro

Módosítás 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. 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) Tekintettel arra, hogy 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, a mezőgazdasági termelőkre 
háruló adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat, 
miközben garantálják a politika 
bizonyosságát és az ágazat pénzügyi 
biztonságát. A nagyobb fokú 
szubszidiaritás révén hatékonyabban 
figyelembe vehetők a helyi körülmények és 
szükségletek, és a támogatások úgy 
alakíthatók, hogy maximálisan 
hozzájáruljanak az uniós célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 478
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
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a vele járó adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

a vele járó adminisztratív terheket. A 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
közös követelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat, és hogy 
hajtják végre a KAP beavatkozásait. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

Or. fr

Módosítás 479
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében 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 e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 

(2) Tekintettel arra, hogy 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 
teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) értelmében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
számára nagyobb autonómiát kell adni a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e 
célkitűzéseket és konkrét célokat. A 
nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
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támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

Or. en

Módosítás 480
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott közös meghatározások 
alkalmazása bizonyos nehézségeket 
okozott a tagállamoknak sajátosságaik 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
érvényesítésében. Ezért indokolt
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében azonban 
uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

(3) Indokolt rugalmasságot biztosítani 
a tagállamoknak, lehetővé téve számukra, 
hogy bizonyos fogalmakat maguk 
határozzanak meg a KAP-stratégiai 
tervükben. A célkitűzések és 
követelmények keretrendszerének és az
egyenlő feltételek biztosítása érdekében 
azonban uniós szinten kell létrehozni a 
keretmeghatározásokba belefoglalandó 
szükséges alapvető elemeket.

Or. es

Módosítás 481
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott közös meghatározások 
alkalmazása bizonyos nehézségeket 
okozott a tagállamoknak sajátosságaik 

(3) Ezért indokolt bizonyos fokú 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
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nemzeti, regionális és helyi szintű 
érvényesítésében. Ezért indokolt 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében azonban 
uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében azonban 
uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges közös alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

Or. en

Módosítás 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott közös meghatározások 
alkalmazása bizonyos nehézségeket 
okozott a tagállamoknak sajátosságaik 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
érvényesítésében. Ezért indokolt 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében azonban 
uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott közös meghatározások 
alkalmazása bizonyos nehézségeket 
okozott a tagállamoknak sajátosságaik 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
érvényesítésében. Ezért indokolt 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása és az egységes piac 
torzulásának megakadályozása érdekében 
azonban uniós szinten meg kell alkotni a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

Or. en

Módosítás 483
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Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott közös meghatározások 
alkalmazása bizonyos nehézségeket 
okozott a tagállamoknak sajátosságaik 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
érvényesítésében. Ezért indokolt 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében azonban 
uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott közös meghatározások 
alkalmazása bizonyos nehézségeket 
okozott a tagállamoknak sajátosságaik 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
érvényesítésében. Ezért indokolt 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
gazdasági, ökológiai és társadalmi 
feltételek biztosítása érdekében azonban 
uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

Or. en

Módosítás 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott közös meghatározások 
alkalmazása bizonyos nehézségeket 
okozott a tagállamoknak sajátosságaik 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
érvényesítésében. Ezért indokolt 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében azonban 

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott közös meghatározások 
alkalmazása bizonyos nehézségeket 
okozott a tagállamoknak sajátosságaik 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
érvényesítésében. Ezért indokolt nagyfokú 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében azonban 
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uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

Or. ro

Módosítás 485
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott közös meghatározások
alkalmazása bizonyos nehézségeket 
okozott a tagállamoknak sajátosságaik 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
érvényesítésében. Ezért indokolt 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében azonban 
uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

(3) A teljes egészükben uniós szinten 
megfogalmazott néhány közös 
meghatározás alkalmazása bizonyos 
nehézségeket okozott a tagállamoknak 
sajátosságaik nemzeti, regionális és helyi 
szintű érvényesítésében. Ezért indokolt 
rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, 
lehetővé téve számukra, hogy bizonyos 
fogalmakat maguk határozzanak meg a 
KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő 
feltételek biztosítása érdekében azonban 
uniós szinten meg kell alkotni egy, a 
szóban forgó meghatározásokba 
belefoglalandó szükséges alapvető 
elemekből álló keretet 
(„keretmeghatározások”).

Or. en

Módosítás 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemek közötti egyenlőség az 
Unió és tagállamainak egyik alapvető 
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célkitűzése; ezért a nemek közötti 
egyenlőséget be kell építeni a közös 
agrárpolitikába.

Or. es

Módosítás 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy az Unió 
teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, és különösen, hogy a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatás és a kapcsolódó 
beavatkozástípusok továbbra is 
bejelenthetők legyenek „zöld dobozos” 
támogatásként – azaz olyan 
támogatásként, amelynek nincsenek a 
kereskedelmet torzító vagy a termelést 
befolyásoló hatásai, vagy az ilyen hatásai 
csak minimálisak –, a „mezőgazdasági 
tevékenység” fogalmának olyan 
keretmeghatározására van szükség, amely a 
mezőgazdasági termékek előállítását és a 
mezőgazdasági terület fenntartását 
egyaránt magában foglalja. A 
tagállamoknak a helyi körülményekhez 
való igazodás célját szem előtt tartva 
rögzíteniük kell a mezőgazdasági 
tevékenység tényleges meghatározását a 
KAP-stratégiai tervükben.

(4) A „mezőgazdasági tevékenység” 
fogalmának olyan keretmeghatározására 
van szükség, amely a mezőgazdasági 
termékek előállítását és a mezőgazdasági 
terület fenntartását egyaránt magában 
foglalja. A tagállamoknak a helyi 
körülményekhez való igazodás célját szem 
előtt tartva rögzíteniük kell a 
mezőgazdasági tevékenység tényleges 
meghatározását a KAP-stratégiai 
tervükben.

Or. fr

Módosítás 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy az Unió 
teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, és különösen, hogy a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatás és a kapcsolódó 
beavatkozástípusok továbbra is 
bejelenthetők legyenek „zöld dobozos” 
támogatásként – azaz olyan támogatásként, 
amelynek nincsenek a kereskedelmet 
torzító vagy a termelést befolyásoló 
hatásai, vagy az ilyen hatásai csak 
minimálisak –, a „mezőgazdasági 
tevékenység” fogalmának olyan 
keretmeghatározására van szükség, amely a 
mezőgazdasági termékek előállítását és a 
mezőgazdasági terület fenntartását 
egyaránt magában foglalja. A 
tagállamoknak a helyi körülményekhez 
való igazodás célját szem előtt tartva 
rögzíteniük kell a mezőgazdasági 
tevékenység tényleges meghatározását a 
KAP-stratégiai tervükben.

(4) Annak érdekében, hogy az Unió 
teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, és különösen, hogy a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatás és a kapcsolódó 
beavatkozástípusok továbbra is 
bejelenthetők legyenek „zöld dobozos” 
támogatásként – azaz olyan támogatásként, 
amelynek nincsenek a kereskedelmet 
torzító vagy a termelést befolyásoló 
hatásai, vagy az ilyen hatásai csak 
minimálisak –, a „mezőgazdasági 
tevékenység” fogalmának olyan 
keretmeghatározására van szükség, amely a 
mezőgazdasági termékek előállítását és a 
mezőgazdasági területen az agrár-
ökológiai termelési rendszerek és a 
társadalmi szerkezet fenntartását egyaránt 
magában foglalja. A tagállamoknak a helyi 
körülményekhez való igazodás célját szem 
előtt tartva rögzíteniük kell a 
mezőgazdasági tevékenység 
fogalommeghatározását a KAP-stratégiai 
tervükben, összhangban az uniós 
kötelezettségekkel, például a fenntartható 
fejlesztési célokkal, valamint az éghajlatra 
és a biodiverzitásra vonatkozó célokkal.

Or. en

Módosítás 489
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy az Unió (4) Annak érdekében, hogy az Unió 



AM\1167703HU.docx 33/212 PE629.664v01-00

HU

teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, és különösen, hogy a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatás és a kapcsolódó 
beavatkozástípusok továbbra is 
bejelenthetők legyenek „zöld dobozos” 
támogatásként – azaz olyan támogatásként, 
amelynek nincsenek a kereskedelmet 
torzító vagy a termelést befolyásoló 
hatásai, vagy az ilyen hatásai csak 
minimálisak –, a „mezőgazdasági 
tevékenység” fogalmának olyan 
keretmeghatározására van szükség, amely a 
mezőgazdasági termékek előállítását és a 
mezőgazdasági terület fenntartását 
egyaránt magában foglalja. A 
tagállamoknak a helyi körülményekhez 
való igazodás célját szem előtt tartva 
rögzíteniük kell a mezőgazdasági 
tevékenység tényleges meghatározását a 
KAP-stratégiai tervükben.

teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, és különösen, hogy a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 
jövedelemtámogatás és a kapcsolódó 
beavatkozástípusok továbbra is 
bejelenthetők legyenek „zöld dobozos” 
támogatásként – azaz olyan támogatásként, 
amelynek nincsenek a kereskedelmet 
torzító vagy a termelést befolyásoló 
hatásai, vagy az ilyen hatásai csak 
minimálisak –, a „mezőgazdasági 
tevékenység” fogalmának olyan 
keretmeghatározására van szükség, amely a 
mezőgazdasági termékek előállítását és a 
mezőgazdasági terület fenntartását 
egyaránt magában foglalja. A 
tagállamoknak a helyi körülményekhez 
való igazodás célját szem előtt tartva 
rögzíteniük kell a mezőgazdasági 
tevékenység tényleges meghatározását a 
KAP-stratégiai tervükben, miközben egy 
uniós szintű keretmeghatározásban 
működnek.

Or. en

Indokolás

A KAP-nak a további működésének védelme érdekében közös politikának kell maradnia.

Módosítás 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy az Unió 
teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, és különösen, hogy a 
fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű 

(4) Annak érdekében, hogy az Unió 
teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, és különösen, hogy az
alapszintű jövedelemtámogatás és a 
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jövedelemtámogatás és a kapcsolódó 
beavatkozástípusok továbbra is 
bejelenthetők legyenek „zöld dobozos” 
támogatásként – azaz olyan támogatásként, 
amelynek nincsenek a kereskedelmet 
torzító vagy a termelést befolyásoló 
hatásai, vagy az ilyen hatásai csak 
minimálisak –, a „mezőgazdasági 
tevékenység” fogalmának olyan 
keretmeghatározására van szükség, amely a 
mezőgazdasági termékek előállítását és a 
mezőgazdasági terület fenntartását 
egyaránt magában foglalja. A 
tagállamoknak a helyi körülményekhez 
való igazodás célját szem előtt tartva 
rögzíteniük kell a mezőgazdasági 
tevékenység tényleges meghatározását a 
KAP-stratégiai tervükben.

kapcsolódó beavatkozástípusok továbbra is 
bejelenthetők legyenek „zöld dobozos” 
támogatásként – azaz olyan támogatásként, 
amelynek nincsenek a kereskedelmet 
torzító vagy a termelést befolyásoló 
hatásai, vagy az ilyen hatásai csak 
minimálisak –, a „mezőgazdasági 
tevékenység” fogalmának olyan 
keretmeghatározására van szükség, amely a 
mezőgazdasági termékek előállítását és a 
mezőgazdasági terület fenntartását 
egyaránt magában foglalja. A 
tagállamoknak a helyi körülményekhez 
való igazodás célját szem előtt tartva 
rögzíteniük kell a mezőgazdasági 
tevékenység tényleges meghatározását a 
KAP-stratégiai tervükben.

Or. en

Módosítás 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
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agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e. Az egyszerűsítési 
célkitűzés fényében a 
keretmeghatározásoknak el kell kerülniük 
a további terheket, illetve az olyan 
agronómiai vagy gazdasági 
követelmények előírását, amelyek nem 
reálisak a mezőgazdasági termelők 
számára.

Or. it

Módosítás 492
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
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célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, kizárólagos 
vagy nem kizárólagos jelleggel legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e. Az egyszerűsítési 
célt szem előtt tartva keretnek el kell 
kerülnie a mezőgazdasági termelőkre 
hárított további terheket, illetve a nem 
reális agronómiai vagy gazdasági 
követelmények bevonását.

Or. en

Módosítás 493
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Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e. A KAP 



PE629.664v01-00 38/212 AM\1167703HU.docx

HU

egyszerűsítésének célja központi szerepet 
játszik annak biztosításában, hogy ne 
növekedjen a mezőgazdasági termelőkre 
háruló adminisztratív teher.

Or. ro

Módosítás 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
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„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e. A KAP 
egyszerűsítésének célja központi szerepet 
játszik annak biztosításában, hogy ne 
háruljon további adminisztratív teher a 
mezőgazdasági termelőkre.

Or. en

Módosítás 495
Maria Noichl

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
egyértelmű keretmeghatározását. A 
„szántóföld”, az „állandó kultúrák” és az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
kapcsolódó keretmeghatározását tágabban 
kell megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
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kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal, fákkal és bokrokkal, 
illetve nem takarmánytermesztésre 
használt tájképi jellegzetességekkel
borított területeket is, függetlenül attól, 
hogy azokat tényleges termelésre 
használják-e.

Or. de

Módosítás 496
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető közös 
uniós elemek megőrzése és az európai 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében, 
ugyanakkor a tagállamok azon 
lehetőségének korlátozása nélkül, hogy 
uniós célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell 
adni a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
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megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

Or. fr

Módosítás 497
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
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célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó,
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
ténylegesen termelésre használt területeket, 
valamint faiskolákat is magában kell 
foglalnia. Az „állandó gyepterület” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok további 
kritériumokat határozhassanak meg, és e 
fogalom alá vonhassák a gyeptől vagy más 
egynyári takarmánynövénytől eltérő, 
legeltetésre vagy takarmány előállítására 
használható növényfajokkal, valamint 
bokrokkal és fákkal, például makk- és 
gesztenyefákkal borított területeket is.

Or. es

Módosítás 498
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek és 
tradicionális gyakorlataiknak megfelelően 
pontosíthassák a meghatározásokat. A 
„szántóföld” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok e fogalmat a termelés 
különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
használható vagy beporzó fajok számára 
takarmánytermő területet biztosító, illetve
takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.
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Or. en

Indokolás

Az állandó gyepterületek védelme bizonyos térségekben a tradicionális gyakorlatoktól függ.

Módosítás 499
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek és 
tradicionális gyakorlataiknak megfelelően 
pontosíthassák a meghatározásokat. A 
„szántóföld” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok e fogalmat a termelés 
különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
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hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

Or. en

Módosítás 500
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek 
megfelelően pontosíthassák a 
meghatározásokat. A „szántóföld” 
fogalmának keretmeghatározását úgy kell 
megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a 
termelés különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
tagállamok által meghatározandó, 

(5) A tagállami döntések 
összemérhetőségét biztosító alapvető uniós 
elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor 
a tagállamok azon lehetőségének 
korlátozása nélkül, hogy uniós 
célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni 
a „mezőgazdasági terület” fogalmának 
keretmeghatározását. A „szántóföld”, az 
„állandó kultúrák” és az „állandó 
gyepterület” fogalmának kapcsolódó 
keretmeghatározását tágabban kell 
megadni annak érdekében, hogy a 
tagállamok helyi körülményeiknek és 
tradicionális gyakorlataiknak megfelelően 
pontosíthassák a meghatározásokat. A 
„szántóföld” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok e fogalmat a termelés 
különféle formáira – például az 
agrárerdészeti rendszerekre, valamint a 
cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre 
is – alkalmazhassák, továbbá hogy a 
meghatározás az ugaroltatott területekre is 
kiterjedjen annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a beavatkozások 
termeléstől független jellege. Az „állandó 
kultúrák” keretmeghatározásának a 
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ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

tagállamok által meghatározandó, 
ténylegesen termelésre használt és 
termelésre nem használt területeket, 
valamint faiskolákat és rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az 
„állandó gyepterület” fogalmának 
keretmeghatározását úgy kell megadni, 
hogy a tagállamok további kritériumokat 
határozhassanak meg, és e fogalom alá 
vonhassák a gyeptől vagy más egynyári 
takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre 
vagy takarmány előállítására használható 
növényfajokkal borított területeket is, 
függetlenül attól, hogy azokat tényleges 
termelésre használják-e.

Or. en

Módosítás 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EMVA és a Horizont Európa 
program közötti szinergiáknak elő kell 
segíteniük, hogy az EMVA a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza a kutatási 
és az innovációs eredményeket – és ezeken 
belül különösen a Horizont Európa 
program által finanszírozott projektekből 
származó, valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség révén 
elért eredményeket –, és ezáltal 
előmozdítsa innovációk megvalósítását a
mezőgazdasági ágazatban és a vidéki 
térségekben.

(6) Az EMVA és a Horizont Európa 
program közötti szinergiáknak elő kell 
segíteniük, hogy az EMVA a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza a kutatási 
és az innovációs eredményeket – és ezeken 
belül különösen a Horizont Európa 
program „Élelmiszerek és természeti 
erőforrások” és „Inkluzív és biztonságos 
társadalom, beleértve a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló-képességet is” 
klaszterei által finanszírozott projektekből 
származó, valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség révén 
elért eredményeket –, és ezáltal a 
fenntartható fejlesztési célokkal 
összhangban előmozdítsa innovációk 
megvalósítását a mezőgazdasági ágazatban 
és a vidéki térségekben.
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Or. en

Módosítás 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EMVA és a Horizont Európa 
program közötti szinergiáknak elő kell 
segíteniük, hogy az EMVA a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza a kutatási 
és az innovációs eredményeket – és ezeken 
belül különösen a Horizont Európa 
program által finanszírozott projektekből 
származó, valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség révén 
elért eredményeket –, és ezáltal 
előmozdítsa innovációk megvalósítását a 
mezőgazdasági ágazatban és a vidéki 
térségekben.

(6) Az EMVA és a Horizont Európa 
program közötti szinergiáknak elő kell 
segíteniük, hogy az EMVA a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza a kutatási 
és az innovációs eredményeket – és ezeken 
belül különösen a Horizont Európa 
program által finanszírozott projektekből 
származó, valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség révén 
elért eredményeket –, és ezáltal 
előmozdítsa innovációk megvalósítását a 
mezőgazdasági ágazatban és a vidéki 
térségekben, hogy biztosítsa a 
mezőgazdasági termelők hozzáférését a 
csúcstechnológiákhoz.

Or. ro

Módosítás 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EMVA és a Horizont Európa 
program közötti szinergiáknak elő kell 
segíteniük, hogy az EMVA a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza a kutatási 
és az innovációs eredményeket – és ezeken 
belül különösen a Horizont Európa 
program által finanszírozott projektekből 
származó, valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 

(6) (6) Az EMVA és a Horizont 
Európa program közötti szinergiáknak elő 
kell segíteniük, hogy az EMVA a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza a kutatási 
és az innovációs eredményeket – és ezeken 
belül különösen a Horizont Európa 
program által finanszírozott projektekből 
származó, valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
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célzó európai innovációs partnerség révén 
elért eredményeket –, és ezáltal 
előmozdítsa innovációk megvalósítását a 
mezőgazdasági ágazatban és a vidéki 
térségekben.

célzó európai innovációs partnerség révén 
elért eredményeket –, és ezáltal 
előmozdítsa azon innovációk 
megvalósítását, amelyek közvetlen pozitív 
hatást fejtenek ki a mezőgazdasági 
ágazatban és a vidéki térségekben.

Or. it

Módosítás 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EMVA és a Horizont Európa 
program közötti szinergiáknak elő kell 
segíteniük, hogy az EMVA a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza a kutatási 
és az innovációs eredményeket – és ezeken 
belül különösen a Horizont Európa 
program által finanszírozott projektekből 
származó, valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség révén 
elért eredményeket –, és ezáltal 
előmozdítsa innovációk megvalósítását a 
mezőgazdasági ágazatban és a vidéki 
térségekben.

(6) Az EMVA és a Horizont Európa 
program közötti szinergiáknak elő kell 
segíteniük, hogy az EMVA a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza a kutatási 
és az innovációs eredményeket – és ezeken 
belül különösen a Horizont Európa 
program által finanszírozott projektekből 
származó, valamint a mezőgazdaság 
termelékenységét és környezeti 
fenntarthatóságát célzó európai innovációs 
partnerség révén elért eredményeket –, és 
ezáltal előmozdítsa innovációk 
megvalósítását a mezőgazdasági ágazatban 
és a vidéki térségekben.

Or. en

Indokolás

A környezeti fenntarthatóságnak egyenrangúnak kell lennie a mezőgazdasági 
termelékenységgel.

Módosítás 505
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e. Tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy 
a mezőgazdasági földterületeken –
időnként és átmenetileg – olyan 
tevékenységet folytatnak, amely szigorúan 
véve nem tekinthető mezőgazdasági 
tevékenységnek, továbbá arra, hogy 
bizonyos nem mezőgazdasági 
tevékenységek is hozzájárulhatnak a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
diverzifikálásához, a tagállamoknak meg 
kell határozniuk azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén a nem 
mezőgazdasági tevékenységek folytatására 
is használt területek támogatható hektárnak 
minősülnek.

(7) Annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit, 
miközben engedélyezni kell a tagállamok 
számára, hogy a mezőgazdasági üzem 
mezőgazdasági területein lévő tájképi 
jellegzetességeket figyelembe vegyék 
ezekben a támogatható hektárokban. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e. Tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy 
a mezőgazdasági földterületeken –
időnként és átmenetileg – olyan 
tevékenységet folytatnak, amely szigorúan 
véve nem tekinthető mezőgazdasági 
tevékenységnek, továbbá arra, hogy 
bizonyos nem mezőgazdasági 
tevékenységek is hozzájárulhatnak a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
diverzifikálásához, a tagállamoknak meg 
kell határozniuk azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén a nem 
mezőgazdasági tevékenységek folytatására 
is használt területek támogatható hektárnak 
minősülnek. Figyelembe véve a 
támogatható mezőgazdasági terület 
jogszerűtlen birtokbavételének 
lehetőségét, a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy a jogszerűtlenül 
hasznosított területeket nem támogatható 
területnek tekintsék, különösen ha jogerős 
bírósági határozat úgy döntött, hogy a 
nyilatkozattevő jogszerűtlenül vette 
birtokba ezeket a területeket.
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Módosítás 506
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e. Tekintettel arra, hogy előfordulhat, 
hogy a mezőgazdasági földterületeken –
időnként és átmenetileg – olyan 
tevékenységet folytatnak, amely szigorúan 
véve nem tekinthető mezőgazdasági 
tevékenységnek, továbbá arra, hogy 
bizonyos nem mezőgazdasági 
tevékenységek is hozzájárulhatnak a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
diverzifikálásához, a tagállamoknak meg 
kell határozniuk azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén a nem 
mezőgazdasági tevékenységek folytatására 
is használt területek támogatható 
hektárnak minősülnek.

(7) Annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e.

Or. es

Módosítás 507
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Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e. Tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy 
a mezőgazdasági földterületeken –
időnként és átmenetileg – olyan 
tevékenységet folytatnak, amely szigorúan 
véve nem tekinthető mezőgazdasági 
tevékenységnek, továbbá arra, hogy 
bizonyos nem mezőgazdasági 
tevékenységek is hozzájárulhatnak a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
diverzifikálásához, a tagállamoknak meg 
kell határozniuk azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén a nem 
mezőgazdasági tevékenységek folytatására 
is használt területek támogatható hektárnak 
minősülnek.

(7) Annak érdekében, hogy
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e. Tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy 
a mezőgazdasági földterületeken –
időnként és átmenetileg – olyan 
tevékenységet folytatnak, amely szigorúan 
véve nem tekinthető mezőgazdasági 
tevékenységnek, továbbá arra, hogy 
bizonyos nem mezőgazdasági 
tevékenységek is hozzájárulhatnak a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
diverzifikálásához, a tagállamoknak meg 
kell határozniuk azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén a nem 
mezőgazdasági tevékenységek folytatására 
is használt területek támogatható hektárnak 
minősülnek. A Bizottságnak a tagállamok 
által közölt legutóbbi és leginkább 
releváns évet kell figyelembe vennie az 
általuk bejelentett támogatható hektárok 
teljes számára vonatkozó 
referenciaévként.

Or. ro

Módosítás 508
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e. Tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy 
a mezőgazdasági földterületeken –
időnként és átmenetileg – olyan 
tevékenységet folytatnak, amely szigorúan 
véve nem tekinthető mezőgazdasági 
tevékenységnek, továbbá arra, hogy 
bizonyos nem mezőgazdasági 
tevékenységek is hozzájárulhatnak a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
diverzifikálásához, a tagállamoknak meg 
kell határozniuk azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén a nem 
mezőgazdasági tevékenységek folytatására 
is használt területek támogatható hektárnak 
minősülnek.

(7) Annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e. Tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy 
a mezőgazdasági földterületeken –
időnként és átmenetileg – olyan 
tevékenységet folytatnak, amely szigorúan 
véve nem tekinthető mezőgazdasági 
tevékenységnek, továbbá arra, hogy 
bizonyos nem mezőgazdasági 
tevékenységek is hozzájárulhatnak a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
diverzifikálásához, feltéve, hogy ezek nem 
károsítják a mezőgazdasági kapacitást 
vagy a természeti jellemzőket, a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a 
fenntartható nem mezőgazdasági 
tevékenységek folytatására is használt 
területek támogatható hektárnak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 509
Momchil Nekov
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Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e. Tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy 
a mezőgazdasági földterületeken –
időnként és átmenetileg – olyan 
tevékenységet folytatnak, amely szigorúan 
véve nem tekinthető mezőgazdasági 
tevékenységnek, továbbá arra, hogy 
bizonyos nem mezőgazdasági 
tevékenységek is hozzájárulhatnak a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
diverzifikálásához, a tagállamoknak meg 
kell határozniuk azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén a nem 
mezőgazdasági tevékenységek folytatására 
is használt területek támogatható hektárnak 
minősülnek.

(7) Annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a jogbiztonság a tekintetben, 
hogy a támogatást olyan mezőgazdasági 
terület után folyósítják, amely a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll 
és amelyen mezőgazdasági tevékenység 
folyik, indokolt megadni a „támogatható 
hektár” fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. 
Mindenekelőtt – annak elkerülésére, hogy 
ugyanarra a földterületre vonatkozóan több 
kérelmet is benyújthassanak – a 
tagállamoknak meg kell határozniuk azokat 
a feltételeket, amelyek segítségével 
eldönthető, hogy a földterület valóban a 
mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll-
e. Tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy 
a mezőgazdasági földterületeken –
időnként és átmenetileg – olyan 
tevékenységet folytatnak, amely szigorúan 
véve nem tekinthető mezőgazdasági 
tevékenységnek, továbbá arra, hogy 
bizonyos nem mezőgazdasági 
tevékenységek is hozzájárulhatnak a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmének 
diverzifikálásához, a tagállamoknak meg 
kell határozniuk azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén ideiglenesen és 
a támogatható területek egy bizonyos 
százalékára korlátozva a nem 
mezőgazdasági tevékenységek folytatására 
is használt területek támogatható hektárnak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 510
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kender termelésére használt 
területeket illetően, a közegészség 
megóvása és a jogszabályi összhang 
biztosítása érdekében, azon 
kendermagfajták használatának, amelyek 
tetrahidrokannabinol-tartalma nem éri el a 
0,2 %-ot, részét kell képeznie a 
támogatható hektár meghatározásának.

(8) A kender termelésére használt 
területeket illetően, a közegészség 
megóvása és a jogszabályi összhang 
biztosítása érdekében, azon 
kendermagfajták használatának, amelyek 
tetrahidrokannabinol-tartalma nem éri el a 
0,5%-ot, részét kell képeznie a támogatható 
hektár meghatározásának.

Or. en

Indokolás

Az alacsonyabb európai THC-határérték korlátozza az európai mezőgazdasági termelők által 
választható fajták körét.

A szántóföldeken a 0,2%-os korlátozás miatt az európai kender-élelmiszeripar jelentős 
versenyhátrányba kerül az észak-amerikai és ázsiai termelőkkel szemben (0,3%–1%).

Az Európai Unióban 1999-ig a nemzetközileg elfogadott 0,3%-os értéket használták. Ezt a 
határértéket aztán 0,3 %-ról 0,2 %-ra csökkentették. Ha a határértéket visszavinnék a 0,3%-
os szintre, illetve 0,5%-ra emelnék, az jelentős javulást eredményezne a növényi termékek 
minőségében és mennyiségében.

Módosítás 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kender termelésére használt 
területeket illetően, a közegészség 
megóvása és a jogszabályi összhang 
biztosítása érdekében, azon 
kendermagfajták használatának, amelyek 
tetrahidrokannabinol-tartalma nem éri el a 
0,2 %-ot, részét kell képeznie a 
támogatható hektár meghatározásának.

(8) A kender termelésére használt 
területeket illetően, a közegészség 
megóvása és a jogszabályi összhang 
biztosítása érdekében, azon 
kendermagfajták használatának, amelyek 
tetrahidrokannabinol-tartalma nem éri el a 
0,3%-ot, részét kell képeznie a támogatható 
hektár meghatározásának.

Or. it
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Módosítás 512
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása és a közvetlen kifizetések 
méltányos elosztásának garantálása 
érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy 
csak valódi mezőgazdasági termelők 
részesülhessenek jövedelemtámogatásban. 
Annak érdekében, hogy uniós szinten 
biztosított legyen a támogatás e 
célcsoportra történő korlátozására 
vonatkozó egységes határozott 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak közös elemeit. Ennek a 
meghatározásnak valódi és tényleges 
mezőgazdasági tevékenységen kell 
alapulnia, feltéve, hogy aktív 
mezőgazdasági termelőket céloz meg, 
amelyek takarmányt, szálakat és megújuló 
energiát termelnek, hozzájárulnak az 
ágazat fenntarthatóságához, közjavakat 
állítanak elő, és növekedést teremtenek. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét. A 
keretmeghatározásnak minden esetben 
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hozzá kell járulnia az Európai Unióban 
jelen lévő családi alapú mezőgazdasági 
termelés megőrzéséhez, és egyértelműen 
igazolt mezőgazdasági tevékenységen kell 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 513
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. Mindazonáltal az 
307/2013/EU rendelet 9. cikkének 
(2) bekezdésében szereplő listához 
hasonlóan létre kell hozni azon 
jogalanyok közös negatív listáját, amelyek 
ki vannak zárva a közvetlen kifizetésekből.
E meghatározás ugyanakkor nem 
akadályozhatja meg azoknak a többféle 
tevékenységet folytató mezőgazdasági 
termelőknek a támogatását, akik aktívan 
gazdálkodnak, de mezőgazdasági 
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üzemükön kívül nem mezőgazdasági 
tevékenységet is folytatnak, mivel 
változatos tevékenységük gyakran erősíti a 
vidéki térségek társadalmi-gazdasági 
szerkezetét. A keretmeghatározásnak 
minden esetben hozzá kell járulnia az 
Európai Unióban jelen lévő családi alapú 
mezőgazdasági termelés megőrzéséhez, és 
egyértelműen igazolt mezőgazdasági 
tevékenységen kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

A közvetlen kifizetések kedvezményezettjei köréből továbbra is ki kell zárni a repülőtereket, a 
vasúti szolgáltatásokat, a vízműveket, az ingatlanszolgáltatásokat és az állandó sport- és
rekreációs létesítményeket.

Módosítás 514
Tom Vandenkendelaere

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása és a közvetlen kifizetések 
méltányos elosztásának biztosítása 
érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy 
csak valódi mezőgazdasági termelők 
részesülhessenek jövedelemtámogatásban. 
Annak érdekében, hogy uniós szinten 
biztosított legyen a támogatás e 
célcsoportra történő korlátozására 
vonatkozó egységes megközelítés 
alkalmazása, meg kell adni a „valódi 
mezőgazdasági termelő” fogalmának 
keretmeghatározását, megjelölve annak 
közös elemeit. E keret, továbbá olyan 
szempontok, mint például a 
jövedelemteszt, a mezőgazdasági üzem 
munkaerő-ráfordításai, a vállalat céljai és 
nyilvántartásban való szereplése alapján a 
tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk, hogy kik azok a 
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termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét. A 
keretmeghatározásnak minden esetben 
hozzá kell járulnia az Európai Unióban 
jelen lévő létező családi gazdálkodási 
modell megőrzéséhez, és egyértelműen 
igazolt mezőgazdasági tevékenységen kell 
alapulnia az e rendelet 4. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározottak szerint.

Or. nl

Módosítás 515
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása és a közvetlen kifizetések 
méltányos elosztásának garantálása 
érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy 
csak valódi mezőgazdasági termelők 
részesülhessenek jövedelemtámogatásban. 
Annak érdekében, hogy uniós szinten 
biztosított legyen a támogatás e 
célcsoportra történő korlátozására 
vonatkozó egységes megközelítés 
alkalmazása, meg kell adni a „valódi 
mezőgazdasági termelő” fogalmának 
keretmeghatározását, megjelölve annak 
közös elemeit. E keret, továbbá olyan 
szempontok, mint például a 
jövedelemteszt, a mezőgazdasági üzem 
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alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

munkaerő-ráfordításai, a vállalat céljai és 
nyilvántartásban való szereplése alapján a 
tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk, hogy kik azok a 
mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. Nem szabad kizárni azoknak 
a többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét. A 
keretmeghatározásnak minden esetben 
hozzá kell járulnia az Európai Unióban 
jelen lévő családi alapú mezőgazdasági 
termelés megőrzéséhez, és a 4. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjával 
összhangban egyértelműen azonosított 
mezőgazdasági tevékenységen kell 
alapulnia.

Or. en

Indokolás

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) újraelosztásakor a legméltányosabb 
megoldás az, ha a közvetlen kifizetéseket a valódi mezőgazdasági termelőknek juttatják, akik 
egyértelműen a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódnak.

Módosítás 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása és a közvetlen kifizetések 
méltányos elosztásának garantálása 
érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy 
csak valódi mezőgazdasági termelők 
részesülhessenek jövedelemtámogatásban. 
Annak érdekében, hogy uniós szinten 



PE629.664v01-00 60/212 AM\1167703HU.docx

HU

korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

biztosított legyen a támogatás e 
célcsoportra történő korlátozására 
vonatkozó egységes megközelítés 
alkalmazása, meg kell adni a „valódi 
mezőgazdasági termelő” fogalmának 
keretmeghatározását, megjelölve annak 
közös elemeit. E keret, továbbá olyan 
szempontok, mint például a 
jövedelemteszt, a mezőgazdasági üzem 
munkaerő-ráfordításai, a vállalat céljai és 
nyilvántartásban való szereplése alapján a 
tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk, hogy kik azok a 
mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. Nem szabad kizárni azoknak 
a többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét. A 
keretmeghatározásnak minden esetben 
hozzá kell járulnia az Európai Unióban 
jelen lévő családi alapú mezőgazdasági 
termelés megőrzéséhez, és a 4. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjával 
összhangban egyértelműen azonosított 
mezőgazdasági tevékenységen kell 
alapulnia.

Or. en

Indokolás

A KAP közös elemeit mint meghatározásokat uniós szinten kell elfogadni és meghatározni, 
azonban kellő rugalmasságot kell biztosítani a tagállami szintű finomhangolás számára.

Módosítás 517
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak 
érdekében, hogy uniós szinten biztosított 
legyen a támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben meghatározhatják, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Or. en

Módosítás 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
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jövedelemtámogatásban. Annak 
érdekében, hogy uniós szinten biztosított 
legyen a támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben meghatározhatják, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Or. en

Módosítás 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
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fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak a spekulációs célú 
nagyarányú földszerzésre utaló veszélyes 
tendenciák elkerülése érdekében KAP-
stratégiai tervükben meg kell határozniuk, 
hogy kik azok a mezőgazdasági termelők, 
akik nem tekinthetők valódi 
mezőgazdasági termelőknek, és 
biztosítaniuk kell, hogy a valódi 
mezőgazdasági termelők ténylegesen 
kapjanak KAP-támogatást. E 
meghatározás ugyanakkor nem 
akadályozhatja meg azoknak a többféle 
tevékenységet folytató mezőgazdasági 
termelőknek a támogatását, akik aktívan 
gazdálkodnak, de mezőgazdasági 
üzemükön kívül nem mezőgazdasági 
tevékenységet is folytatnak, mivel 
változatos tevékenységük gyakran erősíti a 
vidéki térségek társadalmi-gazdasági 
szerkezetét.

Or. ro

Módosítás 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
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fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben meghatározhatják, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét. E 
keretmeghatározásnak minden esetben 
segítenie kell fenntartani az Európai 
Unióban jelenleg létező családi gazdasági 
paradigmát, és igazolt mezőgazdasági 
tevékenységeken kell alapulnia.

Or. ro

Módosítás 521
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak olyan 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban, akik az üzemük 
mezőgazdasági területein mezőgazdasági 
tevékenységet folytatnak. Annak 
érdekében, hogy uniós szinten biztosított 
legyen a támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
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fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„mezőgazdasági termelő” fogalmának 
keretmeghatározását, megjelölve annak 
alapvető elemeit, valamint a támogatásra 
való jogosultság megállapítása érdekében 
egyértelműen meg kell határoznia a 
„mezőgazdasági termelő” fogalmát. E 
keret alapján a tagállamoknak KAP-
stratégiai tervükben meg kell határozniuk, 
hogy kik azok a mezőgazdasági termelők, 
akik támogatásra jogosultak; mivel a 
vidékfejlesztés szakpolitikai iránya arra 
ösztönözte a mezőgazdasági termelőket, 
hogy a mezőgazdasági üzemen kívül is 
diverzifikálják tevékenységeiket, e
meghatározás nem akadályozhatja meg 
azoknak a többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a támogathatósági kritériumok 
megállapítása céljából a mezőgazdasági termelő fogalmát uniós szinten kell meghatározni. A 
„mezőgazdasági termelő” fogalmát nem szabad olyan fogalmakkal minősíteni, amelyek 
megkérdőjelezik a jogszerűségüket. A „valódi” szót az egész szövegben törölni kell.

Módosítás 522
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
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hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá egy vagy több olyan 
szempont, mint például a jövedelemteszt, a 
mezőgazdasági termelő életkora a 
törvényes nyugdíjkorhatárra vonatkozó 
nemzeti rendelkezések tekintetében, a 
mezőgazdasági üzem munkaerő-
ráfordításai, a vállalat céljai és/vagy
nyilvántartásban való szereplése alapján a 
tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk, hogy kik azok a 
mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Or. fr

Módosítás 523
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak támogatható
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
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korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, a „támogatható
mezőgazdasági termelő” fogalmának 
átfogó kritériumokat megadó 
keretmeghatározása lehetővé tenné a 
tagállamok számára, hogy KAP-stratégiai 
tervükben a megadott kritériumok alapján 
meghatározzák, hogy kik azok a 
mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők támogatható mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Or. en

Módosítás 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 

(9) A KAP relevanciájának további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 



PE629.664v01-00 68/212 AM\1167703HU.docx

HU

például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzemben eltöltött munkaidő, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Or. es

Módosítás 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak mezőgazdasági 
termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„mezőgazdasági termelő” fogalmának 
keretmeghatározását, megjelölve annak 
alapvető elemeit. E keret, továbbá olyan 
szempontok, mint például a 
jövedelemteszt, a mezőgazdasági üzem 
munkaerő-ráfordításai, a vállalat céljai és 
nyilvántartásban való szereplése alapján a 
tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk, hogy kik azok a 
mezőgazdasági termelők, akik nem 
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tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Or. de

Módosítás 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai és a vállalat 
nyilvántartásban való szereplése alapján a 
tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben 
meg kell határozniuk, hogy kik azok a 
mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
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mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

Or. en

Módosítás 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem 
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, de 
mezőgazdasági üzemükön kívül nem 
mezőgazdasági tevékenységet is 
folytatnak, mivel változatos tevékenységük 
gyakran erősíti a vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági szerkezetét.

(9) A KAP teljesítményének további 
javítása érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak valódi 
mezőgazdasági termelők részesülhessenek 
jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, 
hogy uniós szinten biztosított legyen a 
támogatás e célcsoportra történő 
korlátozására vonatkozó egységes 
megközelítés alkalmazása, meg kell adni a 
„valódi mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve annak alapvető elemeit. E 
keret, továbbá olyan szempontok, mint 
például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági 
üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat 
céljai és nyilvántartásban való szereplése 
alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai 
tervükben meg kell határozniuk, hogy kik 
azok a mezőgazdasági termelők, akik nem
tekinthetők valódi mezőgazdasági 
termelőknek. E meghatározás ugyanakkor 
nem akadályozhatja meg azoknak a 
többféle tevékenységet folytató 
mezőgazdasági termelőknek a támogatását, 
akik aktívan gazdálkodnak, és 
hozzájárulnak a mezőgazdasági ágazat 
fenntarthatóságához, mivel változatos 
tevékenységük gyakran erősíti a vidéki 
térségek társadalmi-gazdasági szerkezetét.
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Or. it

Módosítás 528
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A jogi személyek vagy a 
természetes vagy jogi személyek csoportjai 
esetének figyelembevétele érdekében, 
amikor a nemzeti jog értelmében az egyes 
tagok – mindenekelőtt gazdasági, 
társadalmi és adózási jogállásuk 
tekintetében – a mezőgazdaságiüzem-
vezetői jogállással rendelkező egyéni 
mezőgazdasági termelők jogaihoz és 
kötelezettségeihez hasonló jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkeznek, feltéve, 
hogy hozzájárultak az érintett jogi 
személyek vagy csoportok mezőgazdasági 
szerkezeteinek megerősítéséhez, a 
tagállamok számára engedélyezni kell, 
hogy az ágazati és vidékfejlesztési 
beavatkozásokkal összefüggésben 
közvetlen kifizetések formájában 
támogatást nyújtsanak az olyan jogi 
személyeknek vagy természetes vagy jogi 
személyek csoportjának, amelyek 
megfelelnek a „valódi mezőgazdasági 
termelő” fogalommeghatározásának, és 
tiszteletben tartják azokat a jogokat és 
kötelezettségeket, amelyek a gazdasági, 
társadalmi és adózási jogállásuk 
tekintetében mezőgazdaságiüzem-vezetői 
jogállással rendelkező egyéni 
mezőgazdasági termelők sajátjai. A 
csoport saját nevében megkapja az egyes –
tagnak minősülő – egyéni mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott támogatás kumulatív 
összegét, feltéve, hogy bizonyítani tudja, 
hogy a társult tagok mindegyike 
hozzájárul a vállalkozás erősítéséhez.

Or. fr
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Módosítás 529
Maria Gabriela Zoană

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A KAP-nak egy nemek közötti 
egyenlőséget érvényesítő megközelítést 
kell követnie, figyelembe véve, hogy a 
vidéki térségekben élő nők sajátos 
kihívásokkal és néha halmozott 
megkülönböztetéssel szembesülnek az 
oktatásban, a szakképzésben és a szakmai 
képzéseken, valamint a foglalkoztatás és a 
szociális védelemhez való hozzáférés 
terén. Eközben a nők által működtetett 
mezőgazdasági üzemek mérete jellemzően 
jelentősen kisebb, és a nők mint a 
mezőgazdasági termelők házastársai által 
végzett munkát sosem számítják ki, így 
nincs független jövedelmük, és nem 
biztosítható a szociális védelemhez való 
hozzáférésük, ami nemek közötti 
bérszakadékhoz és nyugdíjszakadékhoz 
vezet a vidéki térségekben.

Or. en

Módosítás 530
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Emellett jogi személyek, illetve 
magánszemélyekből vagy jogi 
személyekből álló csoportok esetében a 
tagállamok meghatározhatják a 
tagállamok stratégiai terveiben 
meghatározott támogatásokra vagy 
beavatkozásokra alkalmazandó megfelelő 
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küszöbértékeket vagy felső korlátokat.
Ezért annak érdekében, hogy az adott jogi 
személyek vagy csoportok létrehozásának 
előmozdításán keresztül megerősítsék a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét, ezeket 
az egyedi szabályokat lehet alkalmazni, 
amennyiben a nemzeti jog az egyes 
tagokat a mezőgazdasági üzemet vezető 
egyéni mezőgazdasági termelők jogaihoz 
és kötelezettségeihez hasonló jogokkal és 
kötelezettségekkel ruházza fel.

Or. en

Módosítás 531
Maria Gabriela Zoană

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A tagállamok törekednek a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítására a vidéki 
térségekben, és a stratégiai terv 
kidolgozásakor figyelembe kell venniük a 
nők sérülékenységeit. A stratégiai tervet a 
nemek közötti egyenlőséget figyelembe 
vevő módon kell kidolgozni, végrehajtani, 
nyomon követni és értékelni. E 
tekintetben a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy a női mezőgazdasági termelők 
hozzáférjenek a mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokhoz, és arra 
bátorítják a nőket, hogy vegyenek részt a 
KAP monitoringbizottságban. A 
tagállamok megerősítik kapacitásaikat a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés és a 
nemek szerint bontott adatok gyűjtése 
terén is.

Or. en

Módosítás 532
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Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
célkitűzésével összefüggésben történő 
biztosítása érdekében uniós szinten meg 
kell adni a „fiatal mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve az alapvető elemeket.

(10) A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
kritikus fontosságú célkitűzésével 
összefüggésben történő biztosítása 
érdekében uniós szinten meg kell adni a 
„fiatal mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve az alapvető általános elemeket, 
amelyek nem lehetnek korlátozóak, hogy 
támogassák a mezőgazdaságba újonnan 
belépőket, és tükrözzék a helyi 
realitásokat a tagállamokban.

Or. en

Indokolás

Az ezzel a témával kapcsolatos korábbi támogatási rendszerek túl korlátozóak voltak, és 
ahhoz vezettek, hogy kizárták a fiatal mezőgazdasági termelőket a támogatásból.

Módosítás 533
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
célkitűzésével összefüggésben történő 
biztosítása érdekében uniós szinten meg 
kell adni a „fiatal mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 

(10) A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
célkitűzésével összefüggésben történő
biztosítása érdekében uniós szinten meg 
kell adni a „fiatal mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve a közös elemeket, összhangban 
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megjelölve az alapvető elemeket. az (EU) 2016/0282 rendelettel.

Or. en

Módosítás 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
célkitűzésével összefüggésben történő 
biztosítása érdekében uniós szinten meg 
kell adni a „fiatal mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve az alapvető elemeket.

(10) A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
célkitűzésével összefüggésben történő 
biztosítása érdekében tagállami szinten 
meg kell adni a „fiatal mezőgazdasági 
termelő” fogalmának kifejezetten ennek 
megfelelő meghatározását, megjelölve az 
alapvető elemeket.

Or. ro

Módosítás 535
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
célkitűzésével összefüggésben történő 
biztosítása érdekében uniós szinten meg 
kell adni a „fiatal mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve az alapvető elemeket.

(10) A közvetlen kifizetésekkel 
kapcsolatos beavatkozástípusok és a 
vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti 
összhangnak a generációs megújulás 
célkitűzésével összefüggésben történő
biztosítása érdekében uniós szinten meg 
kell adni a „fiatal mezőgazdasági termelő” 
fogalmának keretmeghatározását, 
megjelölve a közös elemeket.

Or. hr
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Módosítás 536
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A vidéki térségekben az üzleti 
fejlődés elősegítésére irányuló 
célkitűzéssel összefüggésben a közvetlen 
kifizetésekkel kapcsolatos 
beavatkozástípusok és a vidékfejlesztési 
beavatkozástípusok közötti 
összhangbiztosítása érdekében uniós 
szinten meg kell adni az „új 
mezőgazdasági termelő” fogalmának 
keretmeghatározását, megjelölve a közös 
elemeket.

Or. hr

Indokolás

Jobban különbséget kell tenni a fiatal és új mezőgazdasági termelők között a rendeletben, 
beleértve az egyes csoportokra vonatkozó beavatkozástípusokat és a pénzügyi keretösszegek 
megosztását is.

Módosítás 537
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A KAP-nak figyelembe kell vennie 
a nők és férfiak közötti egyenlőség elvét az 
Európai Unió területén belül, különös 
tekintettel a nők vidéki térségek 
társadalmi-gazdasági fejlődésében való 
részvételének előmozdítására. E 
rendeletnek elő kell segítenie annak 
biztosítását, hogy a nők által végzett 
munka láthatóbbá váljék, és azt jobban 
értékeljék, valamint figyelembe vegyék a 
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tagállamok által javaslandó specifikus 
célkitűzések között.

Or. hr

Módosítás 538
Manolis Kefalogiannis

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.
A KAP-nak tartalmaznia kell egy 
kimondottan az egyenlő bánásmódot 
megcélzó irányvonalat, különös tekintettel 
a nőknek a vidéki területek társadalmi-
gazdasági fejlődésében történő 
részvételének elősegítésére. E rendeletnek 
törekednie kell a nők által végzett munka 
jelentőségének érzékeltetésére, ezért 
javasolt ezt az irányvonalat felvenni azon 
specifikus célkitűzések sorába, amelyekkel 
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a tagállamoknak stratégiai terveikben 
foglalkozniuk kell.

Or. en

Módosítás 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra és a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokra, indokolt 
rendelkezni „Az élelmiszer-ágazat és 
mezőgazdaság jövője” című közleményben 
kijelölt irányvonalakat tükröző általános 
célkitűzésekről. Emellett egy sor konkrét 
célkitűzést is meg kell határozni uniós 
szinten, a tagállamoknak pedig bele kell 
építeniük ezeket a KAP-stratégiai tervükbe. 
Annak érdekében, hogy egyensúlyt 
teremtsenek a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között, a 
tagállamoknak intézkedéseket kell 
hozniuk az összes konkrét célkitűzés 
egyidejű elérésére. E konkrét 
célkitűzéseknek a KAP általános 
célkitűzéseit konkrétabb prioritásokká kell 
átalakítaniuk, és figyelembe kell venniük a 
vonatkozó uniós jogszabályokat, különös 
tekintettel az éghajlat-politikai, a 
természeti és mezőgazdasági 
biodiverzitásra vonatkozó, a vízvédelmi, a 
közegészségügyi, a foglalkoztatási, a 
megújuló energiára vonatkozó, az 
állatjóléti és a környezetvédelmi 
rendelkezésekre.
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Or. en

Indokolás

A célkitűzéseket egyenlő módon kell kezelni, ami azt jelenti, hogy a tagállamok nem 
engedhetik meg egy vagy több különböző, uniós szinten meghatározott célkitűzés figyelmen 
kívül hagyását vagy hátrasorolását. Miközben a politikai döntések néha kompromisszumokat 
kötnek a célkitűzések között, az általános stratégiának minden célkitűzést egyszerre kell 
kezelnie.

Módosítás 540
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig törekedniük kell ezekre a KAP-
stratégiai tervükben. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre. A 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, 
hogy a tagállamok e rendelet 
rendelkezésein túl ne kössenek ki olyan 
feltételeket, amelyek terhet rónak a 
mezőgazdasági termelők biodiverzitására.
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Módosítás 541
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

(11) Annak érdekében, hogy – közös 
jellegének védelmezése mellett – mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a kiegyensúlyozott területi 
fejlődés különféle dimenziói között, amely 
fejlődés környezetileg fenntartható – a 
KAP általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

Or. en

Indokolás

A KAP-nak EU-szerte közös politikának kell maradnia, miközben támogatja az összes 
területet.
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Módosítás 542
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről, hogy az 
Unió megfogalmazza hosszú távú 
fenntartható jövőképét a mezőgazdaság 
fejlődéséről. Emellett egy sor konkrét 
célkitűzést is meg kell határozni uniós 
szinten, a tagállamoknak pedig bele kell 
építeniük ezeket a KAP-stratégiai tervükbe. 
E konkrét célkitűzéseknek – amellett, hogy 
a hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

Or. pl

Módosítás 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről, hogy az 
Unió megfogalmazza hosszú távú 
fenntartható jövőképét a mezőgazdaság 
fejlődéséről. Emellett egy sor konkrét 
célkitűzést is meg kell határozni uniós 
szinten, a tagállamoknak pedig bele kell 
építeniük ezeket a KAP-stratégiai tervükbe. 
E konkrét célkitűzéseknek – amellett, hogy 
a hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

Or. pl

Módosítás 544
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
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pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. Annak érdekében, 
hogy egyensúlyt teremtsenek a 
fenntartható fejlődés különféle dimenziói 
között, a tagállamoknak a 
hatásvizsgálattal összhangban 
intézkedéseket kell hozniuk az összes 
konkrét célkitűzés egyidejű elérésére. E 
konkrét célkitűzéseknek a KAP általános 
célkitűzéseit konkrétabb prioritásokká kell 
átalakítaniuk, és figyelembe kell venniük a 
vonatkozó uniós jogszabályokat, különös 
tekintettel az éghajlat-politikai, az 
energiaügyi és a környezetvédelmi 
rendelkezésekre.

Or. en

Módosítás 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 

(11) Annak érdekében, hogy 
érvényesítsék az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljait, és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig törekedniük kell ezekre a KAP-
stratégiai tervükben. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb, 
gazdasági, környezetvédelmi és szociális
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figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

prioritásokká kell átalakítaniuk, külön 
hangsúlyt helyezve az elnéptelenedett 
területekre, és figyelembe kell venniük a 
vonatkozó uniós jogszabályokat.

Or. es

Módosítás 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt 
kell teremteniük a fenntartható fejlődés 
különféle dimenziói között – a KAP 
általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai, az energiaügyi és a 
környezetvédelmi rendelkezésekre.

(11) Annak érdekében, hogy mélyebb 
tartalmat lehessen adni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. 
cikkével létrehozott közös agrárpolitika 
céljainak és biztosítható legyen, hogy az 
Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi 
kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az 
élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” 
című közleményben kijelölt irányvonalakat 
tükröző általános célkitűzésekről. Emellett 
egy sor konkrét célkitűzést is meg kell 
határozni uniós szinten, a tagállamoknak 
pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-
stratégiai tervükbe. E konkrét 
célkitűzéseknek – amellett, hogy a 
hatásvizsgálattal összhangban fellépnek a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatban – a 
KAP általános célkitűzéseit konkrétabb 
prioritásokká kell átalakítaniuk, és 
figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, különös tekintettel az 
éghajlat-politikai és a környezetvédelmi 
rendelkezésekre.

Or. en

Módosítás 547
Beata Gosiewska
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Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A közös agrárpolitikának 
figyelembe kell vennie a mezőgazdaság 
fenntartható fejlődését érintő 
fenyegetéseket, valamint a következő 
tényeket:

– kevesebb számú, de nagyobb 
méretű mezőgazdasági üzem: 2013-ban 
10,8 millió mezőgazdasági üzem volt 
(22%-os csökkenés 2007-hez képest), 
miközben az átlagos méret 12,6 hektárról 
16,1 hektárra nőtt;

– a mezőgazdasági munkaerő 25%-
kal csökkent (2005-ös 12,8 millió teljes 
munkaidős egyenértékről 2017-ben 
9,5 millióra);

– 2010 óta az EU nettó élelmiszer-
exportőr, kereskedelmi többlete 
20,5 milliárd EUR volt 2017-ben, ami 
elsősorban a feldolgozott élelmiszerekből 
és italokból származott – az EU a 
feldolgozatlan mezőgazdasági termékek 
nettó importőre;

– egy átlagos mezőgazdasági üzem 
kevesebb mint egy teljes munkaidőben 
foglalkoztatott személynek ad munkát;

– miközben a különböző ágazatok 
teljesítménye nagyban eltér, jelentősen 
nőtt az egy teljes munkaidőben 
foglalkoztatott személyre eső, 
gazdálkodásból származó jövedelem;

– a gazdálkodó lakosság elöregedik, 
és csökken a fiatal mezőgazdasági 
termelők száma: a mezőgazdasági üzemek 
vezetői körében 100 55 év feletti vezetőre 
2010-ben 14 35 év alatti vezető jutott, 
2013-ban pedig csak 11.

Or. en
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Módosítás 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A közös agrárpolitikának 
figyelembe kell vennie a mezőgazdaság 
fenntartható fejlődését érintő 
fenyegetéseket, valamint a következő 
tényeket:

– kevesebb számú, de nagyobb 
méretű mezőgazdasági üzem: 2013-ban 
10,8 millió mezőgazdasági üzem volt 
(22%-os csökkenés 2007-hez képest), 
miközben az átlagos méret 12,6 hektárról 
16,1 hektárra nőtt;

– a mezőgazdasági munkaerő 25%-
kal csökkent (2005-ös 12,8 millió teljes 
munkaidős egyenértékről 2017-ben 
9,5 millióra);

– 2010 óta az EU nettó élelmiszer-
exportőr, kereskedelmi többlete 
20,5 milliárd EUR volt 2017-ben, ami 
elsősorban a feldolgozott élelmiszerekből 
és italokból származott – az EU a 
feldolgozatlan mezőgazdasági termékek 
nettó importőre;

– egy átlagos mezőgazdasági üzem 
kevesebb mint egy teljes munkaidős 
személynek ad munkát;

– miközben a különböző ágazatok 
teljesítménye nagyban eltér, jelentősen 
nőtt az egy teljes munkaidőben 
foglalkoztatott személyre eső, 
gazdálkodásból származó jövedelem;

– a gazdálkodó lakosság elöregedik, 
és csökken a fiatal mezőgazdasági 
termelők száma: a mezőgazdasági üzemek 
vezetői körében 100 55 év feletti vezetőre 
2010-ben 14 35 év alatti vezető jutott, 
2013-ban pedig csak 11.

Or. en
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Módosítás 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A világ legnagyobb agrár-
élelmiszeripari exportőreként és 
importőreként a KAP jelentős befolyást 
gyakorol a nemzetközi agrárpiacokra, és 
így befolyásolhatja a mezőgazdasági 
termelőkapacitásokat és az élelmiszer-
fogyasztás szerkezetét a harmadik 
országokban, továbbá a mezőgazdasági 
kistermelők megélhetését, valamint a 
vidéki közösségek és az ökoszisztémák 
ellenálló képességét. A KAP-nak 
figyelembe kell vennie az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 208. 
cikkében meghatározott fejlesztési 
együttműködés uniós célkitűzéseit, 
amelyek meghatározzák a fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherencia elvét, 
valamint a fejlődéshez való jogot, amelyet 
a fejlődéshez való jogról szóló nyilatkozat 
rögzített.1a Az e rendelet alapján 
meghozott intézkedések nem 
veszélyeztethetik a fejlődő országok, 
nevezetesen a legkevésbé fejlett országok 
élelmiszer-termelését, feldolgozó 
kapacitását és hosszú távú 
élelmezésbiztonságát, továbbá tiszteletben 
kell tartaniuk a „ne árts” elvet, valamint a 
fejlesztés, az emberi jogok, az 
éghajlatvédelem és a környezetvédelem 
terén vállalt nemzetközi kötelezettségeket.

_________________

1a Az 1986. december 4-i 41/128. sz. 
határozatában elfogadta az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlése.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című közleményében 
(COM(2017)0713) elismerte KAP külső dimenzióját. A jövőbeli KAP-nak figyelembe kell 
vennie a fejlesztési célokat, alkalmazva a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát 
(EUMSZ 208. cikk). Hasonlóképpen, a KAP-ot összhangba kell hozni a fenntartható fejlődés 
globális menetrendjének uniós kötelezettségeivel, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat 
és a Párizsi Megállapodást.

Módosítás 550
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A KAP-nak tartalmaznia kell egy 
kimondottan az egyenlő bánásmódot 
megcélzó irányvonalat, különös tekintettel 
a nőknek a vidéki területek társadalmi-
gazdasági fejlődésében történő 
részvételének elősegítésére. E rendeletnek 
törekednie kell a nők által végzett munka 
jelentőségének érzékeltetésére, ezért 
javasolt ezt az irányvonalat felvenni azon 
specifikus célkitűzések sorába, amelyekkel 
a tagállamoknak stratégiai terveikben 
foglalkozniuk kell.

Or. es

Módosítás 551
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A nemek közötti egyenlőség az EU 
és tagállamainak egyik alapvető 
célkitűzése, és ezt olyan módon kell 
beépíteni a KAP-ba és a tagállamok 
stratégiai terveibe, amely előmozdítja a 
vidék fejlődését és az ott élő nők 
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társadalmi-gazdasági körülményeit.

Or. en

Módosítás 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az ellenállóbb és fenntarthatóbb 
KAP-nak fel kell karolnia a kutatás és az 
innováció ügyét annak érdekében, hogy az 
uniós mezőgazdaság, erdészeti legeltetéses 
rendszerek és élelmiszer-ellátási 
rendszerek multifunkcionalitását 
szolgálhassa, továbbá be kell ruháznia a 
technológiai fejlesztésekbe és a 
digitalizációba, valamint javítania kell a 
pártatlan, hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést. A 
mezőgazdasági üzemek digitalizációján és 
robotizációján alapuló technológiai 
fejlődés, amely nagy beruházásokkal és az 
üzemek feletti ellenőrzés elveszítésével jár 
együtt, sok üzem eltűnését és a vidéki 
közösségek ritkulását okozhatja.

Or. es

Módosítás 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 



PE629.664v01-00 90/212 AM\1167703HU.docx

HU

erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést, és elő kell 
mozdítania a mezőgazdasági termelők 
meglévő tudásának és szakértelmének 
cseréjét a termelők között, beleértve a 
versenyképesség javítására és a környezeti 
és éghajlati célkitűzésekkel kapcsolatos 
teljesítmény növelésére szolgáló bevált 
gyakorlatokat is.

Or. en

Módosítás 554
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést, figyelembe 
véve különösen a mezőgazdasági termelők 
képzésekhez való hozzáférésének 
előmozdítását, a gazdálkodók közötti 
tudásmegosztást és a bevonáson alapuló 
kutatást.

Or. es

Módosítás 555
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az elállóbb és fenntarthatóbb KAP-
nak fel kell karolnia a kutatás és az 
innováció ügyét annak érdekében, hogy az 
uniós mezőgazdaság, erdészet és 
élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe, a digitalizációba és az 
agrárökológiai gyakorlatokba, valamint 
javítania kell a pártatlan, hatékony, fontos, 
új tudáshoz és ismeretekhez való 
hozzáférést, valamint a mezőgazdasági 
termelők közötti cseréket, amelyek a 
vidéki közösségek és a mezőgazdasági 
ágazat javát szolgálják.

Or. en

Módosítás 556
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést. Emellett 
foglalkoznia kell a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésével azáltal, hogy 
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figyelembe veszi a nők tevékenységeinek 
valamennyi szempontját a 
mezőgazdaságban és a vidéki térségekben.

Or. en

Indokolás

A nőket megfelelően támogatni kell a mezőgazdaságban végzett munkájukért és a 
hozzájárulásukért, mégpedig olyan módon, amely javítja a nemek közötti egyenlőséget.

Módosítás 557
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést. Emellett 
foglalkoznia kell a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésével azáltal, hogy 
figyelembe veszi a nők tevékenységeinek 
valamennyi szempontját a 
mezőgazdaságban és a vidéki térségekben.

Or. en

Módosítás 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
megfelelően be kell ruháznia a 
technológiai fejlesztésekbe és a 
digitalizációba, figyelembe véve a 
mezőgazdaságban tapasztalható 
viszonylag alacsony technológiai 
ráfordítást, valamint javítania kell a 
pártatlan, hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

Or. ro

Módosítás 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
megfelelően be kell ruháznia a 
technológiai fejlesztésekbe és a 
digitalizációba, mivel a mezőgazdasági 
termelésben viszonylag alacsony szintű az 
új technológiák bevezetése, valamint 
javítania kell a pártatlan, hatékony, fontos, 
új tudáshoz és ismeretekhez való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést a 
technológiába és a vidék digitalizálásába 
történő befektetések céljából.

Or. ro

Módosítás 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy elősegítse a termelési 
módszerek javítását, növelje a teljes 
tényezőtermelékenységet, és hogy az uniós 
mezőgazdaság, erdészet és élelmiszer-
ellátási rendszerek multifunkcionalitását 
szolgálhassa, továbbá be kell ruháznia a 
technológiai fejlesztésekbe, valamint 
javítania kell a pártatlan, hatékony, fontos, 
új tudáshoz és ismeretekhez való 
hozzáférést.

Or. it
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Indokolás

A 2021 és 2027 közötti KAP célkitűzései jórészt a fenntarthatóságra, a környezetbarátnak 
tekintett intézkedésekre és az éghajlatváltozás megfékezésére irányulnak.

Ezeket a célkitűzéseket egyensúlyba kell hozni, összhangba hozva azokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 39. cikkének célkitűzéseivel, és törekedni kell a teljes 
tényezőtermelékenység javítására is.

Emellett nem a digitalizáció az egyetlen indok a technológiafejlesztési beruházásokra: a 
kérdésnek általánosabbnak kell lennie.

Módosítás 562
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet – beleértve az agrárerdészetet is –
és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
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érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet, élelmiszer-ellátási rendszerek és 
intelligens falvak multifunkcionalitását 
szolgálhassa azzal, hogy beruház a 
technológiai fejlesztésekbe és a 
digitalizációba, valamint javítania kell a 
pártatlan, hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 564
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
agrárerdészet, erdészet és élelmiszer-
ellátási rendszerek multifunkcionalitását 
szolgálhassa, továbbá be kell ruháznia a 
technológiai fejlesztésekbe és a 
digitalizációba, valamint javítania kell a 
pártatlan, hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 565
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 



AM\1167703HU.docx 97/212 PE629.664v01-00

HU

kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
agrárerdészet, erdészet és élelmiszer-
ellátási rendszerek multifunkcionalitását 
szolgálhassa, továbbá be kell ruháznia a 
technológiai fejlesztésekbe és a 
digitalizációba, valamint javítania kell a 
pártatlan, hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Az agrárerdészeti rendszerek számos előnyt kínálnak a gazdálkodási és élelmiszerrendszerek 
számára.

Módosítás 566
Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
kertészet, erdészet és élelmiszer-ellátási 
rendszerek multifunkcionalitását 
szolgálhassa, továbbá be kell ruháznia a 
technológiai fejlesztésekbe és a 
digitalizációba, valamint javítania kell a 
pártatlan, hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 567
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés



PE629.664v01-00 98/212 AM\1167703HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint javítania kell a pártatlan, 
hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

(12) Az intelligensebb, korszerűbb és 
fenntarthatóbb KAP-nak fel kell karolnia a 
kutatás és az innováció ügyét annak 
érdekében, hogy az uniós mezőgazdaság, 
erdészet és élelmiszer-ellátási rendszerek 
multifunkcionalitását szolgálhassa, továbbá 
be kell ruháznia a technológiai 
fejlesztésekbe és a digitalizációba, 
valamint biztosítania vagy javítania kell a 
pártatlan, hatékony, fontos, új tudáshoz és 
ismeretekhez való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Míg a KAP teljesítési modellje 
alapján az uniós célkitűzések, a 
beavatkozástípusok és a tagállamokra 
vonatkozó uniós követelmények 
meghatározásáért az Unió felelős, az uniós 
keretszabályozást a tagállamoknak kell 
átültetniük a gyakorlatba a 
kedvezményezettekre alkalmazandó 
konkrét támogatási intézkedések útján. 
Ennek kapcsán a tagállamoknak az 
Alapjogi Chartával és az uniós jog 
általános elveivel összhangban kell 
eljárniuk, és gondoskodniuk kell róla, 
hogy az uniós támogatás 
kedvezményezetteknek történő odaítélésére 
alkalmazandó jogi keret a KAP-stratégiai 
tervükön alapuljon és összhangban legyen 
az e rendelet és a(z) [horizontális rendelet] 
alapján meghatározott elvekkel és 
követelményekkel.

(13) Míg a KAP teljesítési modellje 
alapján az uniós célkitűzések, a 
beavatkozástípusok és a tagállamokra 
vonatkozó uniós követelmények 
meghatározásáért az Unió felelős, az uniós 
keretszabályozást a tagállamoknak kell 
átültetniük a gyakorlatba a 
kedvezményezettekre alkalmazandó 
konkrét támogatási intézkedések útján. 
Ennek kapcsán a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell róla, hogy az uniós 
támogatás kedvezményezetteknek történő 
odaítélésére alkalmazandó jogi keret a 
KAP-stratégiai tervükön alapuljon és 
összhangban legyen az e rendelet és a(z) 
[horizontális rendelet] alapján 
meghatározott elvekkel és 
követelményekkel.

Or. fr
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Módosítás 569
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A KAP-stratégiai tervek 
végrehajtása során be kell tartani az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében 
meghatározott átfogó elveket, beleértve az 
EUSZ 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás és arányosság elvét is. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak meg kell 
felelniük a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
szerinti kötelezettségeknek is, és az 
egyezmény 9. cikkével és a termékekkel és 
szolgáltatásokkal szembeni 
akadálymentesítési követelményeket 
harmonizáló uniós joggal összhangban 
biztosítaniuk kell az akadálymentességet.
A tagállamoknak és a Bizottságnak arra 
kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az 
egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítését, valamint 
küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai 
hovatartozáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem 
támogathatnak olyan tevékenységeket, 
amelyek hozzájárulnak a szegregáció, a 
megkülönböztetés vagy a kirekesztés 
bármely formájához. Az alapok 
célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 
szempontjából kell megvalósítani, 
valamint az Aarhusi Egyezmény alapján a 
környezet minőségének megőrzésére, 
védelmére és javítására és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
vonatkozóan az EUMSZ 11. cikkében és 
191. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított célkitűzés Unió általi 
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előmozdítása révén, a „szennyező fizet” 
elvet alkalmazva.

Or. lt

Módosítás 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A KAP-stratégiai tervek 
végrehajtása során be kell tartani az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében 
meghatározott horizontális elveket, 
beleértve az EUSZ 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elvét is. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy 
kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, 
előmozdítsák a nemek közötti 
egyenlőséget, integrálják a nemi 
dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, 
faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés ellen. Az 
Alapok nem támogathatnak olyan 
tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregáció, a megkülönböztetés vagy a 
kirekesztés bármely formájához. Az 
alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés szempontjából kell megvalósítani, 
valamint az Aarhusi Egyezménnyel 
összhangban a környezet minőségének 
megőrzésére, védelmére és javítására és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
vonatkozóan az EUMSZ 11. cikkében és 
191. cikkének (1) bekezdésében 
megállapított célkitűzés Unió általi 
előmozdítása révén, a „szennyező fizet” 
elvet alkalmazva.
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Or. en

Módosítás 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A KAP-stratégiai tervek 
célkitűzéseit a szociális jogok európai 
pillérében meghatározott keretben kell 
megvalósítani. A mindenki számára jobb 
és fenntarthatóbb jövő megvalósítása 
érdekében a támogatást az Egyesült 
Nemzetek 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó átfogó és jogilag kötelező 
menetrendjére és a fenntartható fejlesztési 
célokhoz való hozzájárulásra, valamint 
ezek 2030-ra kitűzött céljaira kell 
összpontosítani. A tagállamoknak a helyi 
kihívásokat figyelembe véve biztosítaniuk 
a szociális jogok európai pillérével való 
összhangot, koherenciát és szinergiákat.

Or. en

Módosítás 572
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 

(14) A modern, versenyképes és 
reziliens mezőgazdasági ágazat 
létrejöttének előmozdítása érdekében a 
közvetlen kifizetések továbbra is 
meghatározó szerepet töltenek be a 
termelőknek nyújtott méltányos 
jövedelemtámogatás biztosításában. Mivel 
ez a jövedelem előreláthatólag csökkeni 
fog a jövőben, még fontosabb lesz a 
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elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

közvetlen kifizetések szerepe, és így e 
tekintetben a jövőbeli KAP-ban biztosítani 
kell az erőteljes támogatást. A gazdaságok 
átalakításába, korszerűsítésébe, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az 
új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a 
mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez.

Or. en

Módosítás 573
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez. 
Figyelmet kell fordítani a társadalmi 
kihívásokra és témákra, például az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra, mégpedig olyan 
módon, amely előnyös a mezőgazdasági 
termelők számára.

Or. en

Módosítás 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
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14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában, nagy hangsúlyt helyezve a 
célzott környezetvédelmi, éghajlatvédelmi 
és állatjóléti kifizetésekre, valamint a 
versenyképesség javítására. A gazdaságok 
átalakításába, korszerűsítésébe, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az 
új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a 
mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez.

Or. en

Módosítás 575
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek, a 
termelőként kezelt teljes jogú szövetkezeti 
tagoknak és a mezőgazdasági üzem 
munkavállalóinak nyújtott méltányos 
jövedelemtámogatás biztosításában. A 
gazdaságok átalakításába, korszerűsítésébe, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az 
új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a 
mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez.
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Or. de

Módosítás 576
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a hiteles, 
méltányos és igazságos közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
jövedelemtámogatás biztosításában. A 
gazdaságok átalakításába, az 
élelmiszerláncban a mezőgazdasági 
termelők pozíciójának erősítésébe, a 
gazdaságok korszerűsítésébe, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az 
új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a 
mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság folyamatos támogatásának biztosítása érdekében a KAP kifizetéseinek 
méltányosnak és igazságosnak kell lenniük.

Módosítás 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
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előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a teljes 
tényezőtermelékenység javításához és az 
előállított termékek és szolgáltatások piaci 
értékének növeléséhez.

Or. it

Indokolás

A 2021 és 2027 közötti KAP célkitűzései jórészt a fenntarthatóságra, a környezetbarátnak 
tekintett intézkedésekre és az éghajlatváltozás megfékezésére irányulnak.

Ezeket a célkitűzéseket egyensúlyba kell hozni, összhangba hozva azokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 39. cikkének célkitűzéseivel, és törekedni kell a teljes 
tényezőtermelékenység javítására s az előállított termékek és szolgáltatások piaci értékének 
növelésére is.

Emellett nem a digitalizáció az egyetlen indok a technológiafejlesztési beruházásokra: a 
kérdésnek általánosabbnak kell lennie.

Módosítás 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A jelenlegi beruházási 
hiány fényében a gazdaságok 
átalakításába, korszerűsítésébe, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az 
új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a 
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termelők nagyobb piaci sikereihez. mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez.

Or. ro

Módosítás 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A jelenlegi beruházási 
hiány fényében a gazdaságok 
átalakításába, korszerűsítésébe, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az 
új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a 
mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez.

Or. en

Módosítás 580
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 

(14) A modern, digitalizált, 
versenyképes és reziliens mezőgazdasági 
ágazat létrejöttének előmozdítása 
érdekében a közvetlen kifizetések továbbra 
is meghatározó szerepet töltenek be a 
termelőknek nyújtott méltányos 
jövedelemtámogatás biztosításában. A 
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korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

gazdaságok átalakításába, korszerűsítésébe, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az 
új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a 
mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez.

Or. en

Módosítás 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok 
átalakításába, korszerűsítésébe, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az 
új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a 
mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez.

(14) A fenntartható és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is szerepet játszanak a 
termelőknek nyújtott méltányos 
jövedelemtámogatás biztosításában. A 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők rezilienciájának biztosításához.

Or. en

Módosítás 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
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szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába, 
visszaalakításába és sokszínűbbé tételébe 
és az új technológiák elterjesztésébe 
történő beruházások ugyancsak 
szükségesek a mezőgazdasági termelők 
nagyobb piaci sikereihez.

Or. ro

Módosítás 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek 
nyújtott méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok 
átalakításába, korszerűsítésébe, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és 
az új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a
mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez.

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is az oroszlánrészét 
teszik ki a költségvetésnek, és ebből 
következően képesek hozzájárulni a 
mezőgazdasági üzem jövedelméhez. A
mezőgazdasági termelők nagyobb piaci 
sikereihez arra van szükség, hogy a 
mezőgazdasági termelők jobb pozícióba 
kerüljenek az ellátási láncban, és 
megerősítsék a rövid ellátási láncokat.

Or. en

Indokolás

A közvetlen kifizetések a KAP legnagyobb részét teszik ki, azonban igazságtalan elosztásuk 
miatt nem valósul meg a „méltányos jövedelemtámogatás”. Hasonlóképpen gazdaságok 
átalakításába, korszerűsítésébe, innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások is azon fő eszközök közé tartoznak, amelyek 
hozzájárulnak a mezőgazdaság intenzívebbé válásához, valamint a társadalmi kirekesztéshez, 
mivel csak a mezőgazdasági termelőknek egy kis része számára segít a versenyképessé 
válásban. A mezőgazdasági termelők nagyobb piaci sikerét ténylegesen az segíti, ha javítják a 
pozíciójukat az ellátási láncban.
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Módosítás 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intelligens és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
korszerűsítésébe, innovációjába és 
sokszínűbbé tételébe és az új technológiák 
elterjesztésébe történő beruházások 
ugyancsak szükségesek a mezőgazdasági 
termelők nagyobb piaci sikereihez.

(14) A fenntartható és reziliens 
mezőgazdasági ágazat létrejöttének 
előmozdítása érdekében a közvetlen 
kifizetések továbbra is meghatározó 
szerepet töltenek be a termelőknek nyújtott 
méltányos jövedelemtámogatás 
biztosításában. A gazdaságok átalakításába, 
innovációjába és sokszínűbbé tételébe és az 
új technológiák elterjesztésébe történő 
beruházások ugyancsak szükségesek a 
mezőgazdasági termelők elfogadható 
életszínvonalának biztosításához.

Or. es

Módosítás 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért 
szilárd keretet kell kialakítani a piacok 
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feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy 
a beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

szabályozása, valamint az éghajlati és 
egészségügyi kockázatok kezelésének 
biztosítása érdekében.

Or. es

Módosítás 586
Maria Gabriela Zoană

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
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finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére. A nemek között 
meglévő aránytalanságot figyelembe véve, 
ideértve a nemek közötti digitális 
szakadékot is, egy nemi dimenziót kell 
beépíteni, a tagállamok pedig 
alprogramokat dolgozhatnak ki a 
stratégiai tervben a női mezőgazdasági 
termelők támogatására, hogy kihasználják 
a pénzügyi eszközöket, és korszerűsítsék 
tudásukat és készségeiket.

Or. en

Módosítás 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A KAP piacorientáltságának
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 

(15) A KAP európai piaci 
orientációjának fokozásával 
összefüggésben – „Az élelmiszer-ágazat és 
a mezőgazdaság jövője” című bizottsági 
közleményben rögzítetteknek megfelelően 
– a piaci kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, az egészségügyi és éghajlati 
kockázatok megfelelő kezelését garantáló, 
szilárd piacszabályozási keretet kell 
kialakítani, amely elkerüli a világszerte 
elfogadott egyéb modellekben tapasztalt 
csapdákat és problémákat. Ennek 
érdekében a tagállamok és a 
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beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 588
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodások, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő 
kockázatcsökkentést és kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
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tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi kereskedelmi megállapodások hátrányos helyzetbe hozhatják az elsődleges 
termelőket az EU-ban.

Módosítás 589
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a világpiaci
kitettség, az éghajlatváltozás hatásai és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az 
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő 
kockázatcsökkentést és kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
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termelők rendelkezésére. tanácsadás álljon a mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

A költségvetési hatékonyság elveivel összhangban a támogatást elsősorban a 
kockázatcsökkentés biztosításához kell kötni, mivel az éghajlattal kapcsolatos hatások egyre 
gyakoribbá fognak válni. A volatilitás a világpiaci kitettséggel is összefüggésben van, például 
a tőzsdei árukat használó élelmiszer-spekulációval, a protekcionizmus terjedésével vagy a 
politikai indíttatású akadályokkal stb.

Módosítás 590
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A KAP piacorientáltságának 
fokozásával összefüggésben – „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közleményben 
rögzítetteknek megfelelően – a piaci 
kitettség, az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárási események ehhez 
kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, 
továbbá az egészségügyi és 
növényegészségügyi válságok az
áringadozásoknak és a jövedelmekre 
nehezedő nyomás fokozódásának a 
kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, 
bár végső soron a mezőgazdasági termelő 
feladata gazdasága stratégiájának 
megtervezése, megfelelő kockázatkezelést 
garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. 
Ennek érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a 
beruházásokhoz szükséges, megfelelő 
finanszírozási eszköz, továbbá működő 
tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai 
tanácsadás álljon a mezőgazdasági 

(15) A piaci kitettség, az 
éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárási 
események ehhez kapcsolódó gyakorisága 
és súlyossága, a globalizált mezőgazdasági 
nyersanyagpiacok, a szabadkereskedelmi 
megállapodások, valamint az 
egészségügyi és növényegészségügyi 
válságok mind áringadozásokhoz és a 
jövedelmekre nehezedő nyomáshoz
vezettek. Ezért, bár végső soron a 
mezőgazdasági termelő feladata gazdasága 
stratégiájának megtervezése, megfelelő 
kockázatkezelést garantáló és a 
mezőgazdasági üzemek jövedelmét védő, 
szilárd keretet kell kialakítani. Ennek 
érdekében a tagállamok és a 
mezőgazdasági termelők a 
kapacitásépítéshez uniós szintű 
kockázatkezelési platformra 
támaszkodhatnak annak érdekében, hogy 
olyan megfelelő eszközök álljanak 
rendelkezésre, amelyek a rossz évek 
leküzdése érdekében jövedelmet 
takarítanak meg a jó években, továbbá 
beruházás, működő tőke, képzés, 
tudástranszfer és szakmai tanácsadás álljon 
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termelők rendelkezésére. a mezőgazdasági termelők rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az 
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 
való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság és erdészet 
jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért erőteljesebb törekvéseket kell 
tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban. 
A teljesíti modell alapján a környezet 
pusztulásával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelését célzó 
fellépésnek eredményorientáltnak kell 
lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

(16) A környezet megóvásának, a 
mezőgazdasági rendszerben a 
biodiverzitás és a genetikai sokféleség 
megőrzésének, valamint az éghajlat-
politikai fellépésnek az előmozdítása, 
valamint az Unió környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek 
teljesítéséhez való hozzájárulás nagyon 
magas prioritást képez az uniós 
mezőgazdaság, erdészet és vidékfejlesztés 
jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért erőteljes törekvéseket kell tükröznie e 
célkitűzésekkel kapcsolatban. A teljesíti 
modell alapján a környezet további 
pusztulásával és a nem fenntartható 
gazdálkodási rendszerek által okozott 
éghajlatváltozással kapcsolatos problémák 
elkerülését célzó fellépésnek 
eredményorientáltnak kell lennie, és az 
EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni. Mivel 
az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák és hátrányok, 
például a piacra jutás hiánya és a 
hozzáadott érték csökkenő mértékű 
visszaforgatása a vidéki térségekbe, a 
vonzó munkalehetőségek, az oktatás, a 
képzés és a fent említett kihívásokra 
választ adó tanácsadási szolgáltatások 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba 
és az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e 
területek társadalmi-gazdasági 
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szerkezetének a Cork 2.0 nyilatkozattal 
összhangban történő megerősítése, 
valamint a társadalmi befogadás 
ösztönzése, a generációs megújulás és az 
ellenállóképes falvak és vállalkozások 
fejlesztése az európai vidéken. Amint azt 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, az agrárökológiai 
élelmiszerrendszerek, a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásának és 
forgalmazásának decentralizált 
infrastruktúrája, a körforgásos gazdaság 
és az ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vidéki vállalkozások 
növekedési kapacitásának erősítésében. A 
vidéki térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak, többek között a jogszerűen 
tartózkodó, harmadik országbeli 
állampolgárok számára is, és ezáltal –
mindenekelőtt a LEADER program és 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. en

Módosítás 592
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az 
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az 
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 
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való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság és erdészet 
jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért erőteljesebb törekvéseket kell 
tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban. 
A teljesíti modell alapján a környezet 
pusztulásával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelését célzó 
fellépésnek eredményorientáltnak kell 
lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság és erdészet 
jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért erőteljesebb törekvéseket kell 
tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban, 
miközben megfelelően figyelembe kell 
vennie a termelőkre háruló nagyobb 
terhet és követelményeket. A teljesíti 
modell alapján a környezet pusztulásával 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
problémák kezelését célzó fellépésnek 
eredményorientáltnak kell lennie, és az 
EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 593
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 
való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság és erdészet 
jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért erőteljesebb törekvéseket kell 
tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban. 
A teljesíti modell alapján a környezet 
pusztulásával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelését célzó 
fellépésnek eredményorientáltnak kell 
lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

(16) A környezetvédelem és az éghajlat-
politikai fellépés támogatása és javítása, 
valamint az Unió környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek 
teljesítéséhez való hozzájárulás nagyon 
magas prioritást képez az uniós 
mezőgazdaság és erdészet jövőjében. A 
KAP szerkezetének éppen ezért 
erőteljesebb törekvéseket kell tükröznie e 
célkitűzésekkel kapcsolatban. A teljesíti 
modell alapján a környezet pusztulásával 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
problémák kezelését célzó fellépésnek 
eredményorientáltnak kell lennie, és az 
EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 594
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Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az 
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 
való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság és erdészet 
jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért erőteljesebb törekvéseket kell 
tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban. 
A teljesíti modell alapján a környezet 
pusztulásával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelését célzó 
fellépésnek eredményorientáltnak kell 
lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az 
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 
való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság, kertészet és 
erdészet jövőjében. A KAP szerkezetének 
éppen ezért erőteljesebb törekvéseket kell 
tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban. 
A teljesíti modell alapján a környezet 
pusztulásával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelését célzó 
fellépésnek eredményorientáltnak kell 
lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az 
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 
való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság és erdészet 
jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért erőteljesebb törekvéseket kell 
tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban. 
A teljesíti modell alapján a környezet 
pusztulásával és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelését célzó 

(16) A környezet megóvásának és az 
éghajlat-politikai fellépésnek az 
előmozdítása, valamint az Unió 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez 
való hozzájárulás nagyon magas prioritást 
képez az uniós mezőgazdaság és erdészet 
jövőjében. A KAP szerkezetének éppen 
ezért lényegesen erőteljesebb törekvéseket 
kell tükröznie e célkitűzésekkel 
kapcsolatban. A teljesíti modell alapján a 
környezet pusztulásával és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos problémák 
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fellépésnek eredményorientáltnak kell 
lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

kezelését célzó fellépésnek 
eredményorientáltnak kell lennie, és az 
EUMSZ 11. cikkét e célból 
eredménykötelemnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen az európai 
vidéken munkahelyteremtés és a 
generációs megújulás, a növekedés és 
foglalkoztatás vidéki térségekben való 
megvalósítása, valamint a társadalmi 
befogadás ösztönzése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a körkörös gazdaság és 
az ökoturizmus kiegészítheti a gazdasági 
és munkahelyteremtési lehetőségeket a 
vidéki térségek számára. A vidéki térségek
munkalehetőségeket biztosíthatnak 
jogszerűen tartózkodó, harmadik 
országbeli állampolgárok számára.
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térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. es

Módosítás 597
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen a jó minőségű 
munkahelyek létrehozása és a generációs 
megújulás ösztönzése, a Bizottság 
növekedési és foglalkoztatási 
stratégiájának a vidéki térségekben való 
megvalósítása, a társadalmi befogadás 
ösztönzése és az európai vidék „intelligens 
falvainak” megteremtése révén. Amint azt 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
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biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.
Ugyanakkor figyelembe kell venni azt, 
hogy a tagállamok adminisztratív 
megosztottsága miatt számos vidéki térség 
az elérhető eszközök, például a 2014–
2020-as vidékfejlesztési programok 
alkalmazási körén kívül esik, és így 
felmerül a kockázata annak, hogy még 
ugyanazon tagállamon belül is mélyül a 
szakadék a vidéki térségek között.

Or. en

Módosítás 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése, az új 
mezőgazdasági termelők bevonása, a nők 
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megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

vidéki gazdaságban való nagyobb fokú 
részvétele és az európai vidék „intelligens 
falvainak” megteremtése révén. A vidéki 
gazdaság stabilizálása és diverzifikálása 
érdekében szükség van az induló 
innovatív vállalkozások létrehozására és 
fejlesztésére, a nem mezőgazdasági 
vállalkozások biztosítására és 
megőrzésére, valamint a vidéki lakosság 
alapellátásának biztosítására is. Amint azt 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. en

Módosítás 599
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a széles sávú kapcsolatokba és 
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az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

hálózatokba, infrastruktúrákba és az 
alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése, a fiatalok 
támogatása, a nőknek a vidéki 
gazdaságban történő fokozott részvétele és 
az európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. A KAP jelenleg 
Unió-szerte hozzájárul a szegénység 
csökkentéséhez és a mezőgazdasági 
termelők jobb munkahelyeinek 
létrehozásához, és ezt a jövőben is 
folytatnia kell. Amint azt „Az élelmiszer-
ágazat és a mezőgazdaság jövője” című 
bizottsági közlemény is jelzi, az új vidéki 
értékláncok, például a megújuló energia, a 
kibontakozóban lévő biogazdaság, a 
körkörös gazdaság és az ökoturizmus jó 
növekedési és munkalehetőségeket 
kínálnak a vidéki térségek számára. Ebben 
az összefüggésben a finanszírozási 
eszközök és az InvestEU Alapból nyújtott 
garanciák kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. en

Indokolás

A széles sávú rendszer a jobban összekapcsolt vidéki térségek és gazdaságok biztosításának 
egyik alapvető eszköze, továbbá munkahelyeket és növekedést teremt a vidéki térségekben. Az 
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EU-nak jelenleg nincs határozott és világos stratégiája a vidéki térségekben a 
nagyteljesítményű széles sávú rendszerek és a digitalizáció kialakítására. Ki kell emelni, hogy 
a KAP pozitív hatást gyakorol a szegénység csökkentésére, és hozzájárul a 
munkahelyteremtéshez.

Módosítás 600
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a széles sávú kapcsolatokba és 
hálózatokba, infrastruktúrákba és az 
alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése, a fiatalok 
támogatása, a nőknek a vidéki 
gazdaságban történő fokozott részvétele és 
az európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. A KAP jelenleg 
Unió-szerte hozzájárul a szegénység 
csökkentéséhez és a mezőgazdasági 
termelők jobb munkahelyeinek 
létrehozásához, és ezt a jövőben is 
folytatnia kell. Amint azt „Az élelmiszer-
ágazat és a mezőgazdaság jövője” című 
bizottsági közlemény is jelzi, az új vidéki 
értékláncok, például a megújuló energia, a 
kibontakozóban lévő biogazdaság, a 
körkörös gazdaság és az ökoturizmus jó 
növekedési és munkalehetőségeket 
kínálnak a vidéki térségek számára. Ebben 
az összefüggésben a finanszírozási 
eszközök és az InvestEU Alapból nyújtott 
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harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

garanciák kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. en

Módosítás 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. A vidéki gazdaság 
stabilizálása és diverzifikálása érdekében 
támogatni kell a nem mezőgazdasági 
vállalkozások fejlesztését, alapítását és 
megtartását. Amint azt „Az élelmiszer-
ágazat és a mezőgazdaság jövője” című 
bizottsági közlemény is jelzi, az új vidéki 
értékláncok, például a megújuló energia, a 
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térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

kibontakozóban lévő biogazdaság, a 
körkörös gazdaság és az ökoturizmus jó 
növekedési és munkalehetőségeket 
kínálnak a vidéki térségek számára. Ebben 
az összefüggésben a finanszírozási 
eszközök és az InvestEU Alapból nyújtott 
garanciák kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. de

Módosítás 602
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése, a 
generációs megújulás és a nők vidéki 
gazdaságba való fokozott bevonása, 
valamint az európai vidék „intelligens 
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jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

falvainak” megteremtése révén. Amint azt 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, különösen a 
mezőgazdasági maradékanyagokból 
előállított energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. hr

Módosítás 603
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 

Mivel az Unió sok vidéki térségét, 
különösen a periférikus térségeket érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
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megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a rövid 
ellátási láncok, az innovatív élelmiszerek, 
a megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. en

Módosítás 604
Maria Gabriela Zoană

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 



AM\1167703HU.docx 129/212 PE629.664v01-00

HU

az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

az alapvető szolgáltatásokba, például a 
gyermekgondozása és a tartós ápolás-
gondozásba történő beruházások 
elhanyagolása, a fiatalok elvándorlása, 
alapvetően fontos e területek társadalmi-
gazdasági szerkezetének a Cork 2.0 
nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. en

Módosítás 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, különösen a jó 
minőségű széles sávú szolgáltatásokba, az 
infrastruktúrákba és az alapvető 
szolgáltatásokba történő beruházások 
elhanyagolása, a fiatalok elvándorlása, 
alapvetően fontos e területek társadalmi-
gazdasági szerkezetének a Cork 2.0 
nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése, a 
generációs megújulás és a nők vidéki 
gazdaságba való fokozott bevonása, 
valamint az európai vidék „intelligens 
falvainak” megteremtése révén. Amint azt 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. ro
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Módosítás 606
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára, miközben megvédik a 
természeti erőforrásokat. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.
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Módosítás 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, különösen a jó 
minőségű széles sávú rendszerekbe, az 
infrastruktúrákba és az alapvető 
szolgáltatásokba történő beruházások 
elhanyagolása, a fiatalok elvándorlása, 
alapvetően fontos e területek társadalmi-
gazdasági szerkezetének a Cork 2.0 
nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák 
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 
térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
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keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

Or. en

Módosítás 608
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és 
az alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a Bizottság növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának a vidéki 
térségekben való megvalósítása, a 
társadalmi befogadás ösztönzése és az 
európai vidék „intelligens falvainak” 
megteremtése révén. Amint azt „Az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, 
az új vidéki értékláncok, például a 
megújuló energia, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben a finanszírozási eszközök 
és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák
kiemelt szerepet játszhatnak a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági 
üzemek és a vállalkozások növekedési 
kapacitásának erősítésében. A vidéki 

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik 
strukturális problémák, például a vonzó 
munkalehetőségek és a szakemberek 
hiánya, a széles sávú rendszerekbe és a 
hálózatokba, infrastruktúrákba és az 
alapvető szolgáltatásokba történő 
beruházások elhanyagolása, a fiatalok 
elvándorlása, alapvetően fontos e területek 
társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 
2.0 nyilatkozattal összhangban történő 
megerősítése, különösen 
munkahelyteremtés és a generációs 
megújulás, a közberuházások 
előmozdítása, a társadalmi befogadás 
ösztönzése és az európai vidék „intelligens 
falvainak” megteremtése révén. A KAP 
jelenleg Unió-szerte hozzájárul a 
szegénység csökkentéséhez és a 
mezőgazdasági termelők jobb 
munkahelyeinek létrehozásához, és ezt 
folytatnia kell. Az új vidéki értékláncok, 
például a megújuló energia, a szövetkezeti 
mozgalmak, a kibontakozóban lévő 
biogazdaság, a körkörös gazdaság és az 
ökoturizmus jó növekedési és 
munkalehetőségeket kínálnak a vidéki 
térségek számára. Ebben az 
összefüggésben az uniós finanszírozás
kiemelt szerepet játszhat a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint a mezőgazdasági
üzemek és a vállalkozások 
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térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára, és ezáltal – mindenekelőtt a 
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
keretében – előmozdíthatják azok 
társadalmi és gazdasági integrációját.

fenntarthatóságának erősítésében. A 
vidéki térségek munkalehetőségeket 
biztosíthatnak a településen kívülről 
érkezők számára, és ezáltal –
mindenekelőtt a közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiák keretében –
előmozdíthatják azok társadalmi és 
gazdasági integrációját.

Or. en

Módosítás 609
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A vidéki térségek társadalmi-
gazdasági fenntarthatósága érdekében az 
Európai Bizottság ellenőrzi, hogy a 
tagállamok biztosítják-e KAP-stratégiai 
tervben a 2010/41/EU irányelv 
alkalmazása és a vidékfejlesztési alapok 
felhasználására vonatkozó hosszú távú 
megközelítés közötti koherenciát.

Or. en

Módosítás 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot 
Európa számára, ami alatt a megfelelő 
mennyiségű, biztonságos és tápláló 
élelmiszerekhez való folyamatos 
hozzáférés és az EU növényifehérje-
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mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

termelésének maximalizálása értendő. 
Ezenkívül elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és a magasabb szintű
állatjóléttel összefüggő elvárásokat is. A 
KAP-nak továbbra is támogatnia kell az 
egyedi, értékes tulajdonságokkal 
rendelkező termelést, például a 
regionálisan azonosítható 
élelmiszerláncokat, ezzel egyidejűleg 
pedig segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy proaktívan 
hozzáigazítsák termelésüket a piac 
jelzéseihez és a fogyasztók elvárásaihoz. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
mezőgazdasági termelők pénzügyi 
támogatást kapjanak a termelésük 
átalakításához szükséges új készséges és 
felszerelések beszerzéséhez, hogy eleget 
tudjanak tenni a változó fogyasztói 
elvárásoknak, és megvédjék a vidéki 
közösségek megélhetését.

Or. en

Módosítás 611
Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Emellett a 
KAP-finanszírozást össze kell kapcsolni a 
polgárok elvárásainak megfelelő 
társadalmi hozzáadott értékkel, különös 
tekintettel a környezetvédelmi, 
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ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

fenntarthatósági és állatjóléti hozzáadott 
értékre. Ezenkívül elő kell segítenie, hogy 
az uniós mezőgazdaság megfelelőbben 
reagáljon az élelmiszerekkel és az 
egészséggel kapcsolatos új társadalmi 
igényekre, ideértve a fenntartható 
mezőgazdasági termeléssel, az 
egészségesebb táplálkozással, az 
élelmiszer-pazarlás mérséklésével és az 
állatjóléttel összefüggő elvárásokat is. A 
KAP-nak továbbra is támogatnia kell az 
egyedi, értékes tulajdonságokkal 
rendelkező termelést, ezzel egyidejűleg 
pedig segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy proaktívan 
hozzáigazítsák termelésüket a piac 
jelzéseihez és a fogyasztók elvárásaihoz.

Or. en

Módosítás 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő.  Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
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piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

piac jelzéseihez, például az ellátási 
felesleg megakadályozásával a túltermelés 
által jellemzett ágazatokban, és a 
fogyasztók elvárásaihoz.

Or. it

Módosítás 613
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő.  Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez, például az ellátási 
felesleg megakadályozásával a túltermelés 
által jellemzett ágazatokban, és a 
fogyasztók elvárásaihoz.

Or. it

Módosítás 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő.  Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos, tápláló és észszerű árú 
élelmiszerekhez való folyamatos 
hozzáférés értendő minden fogyasztó 
számára. Ezenkívül elő kell segítenie, 
hogy az uniós mezőgazdaság 
megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

Or. ro

Módosítás 615
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
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termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező fenntartható 
termelést, például a nagy természeti 
értéket képviselő gazdálkodási 
rendszereket, ezzel egyidejűleg pedig 
segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy proaktívan 
hozzáigazítsák termelésüket a piac 
jelzéseihez és a fogyasztók elvárásaihoz.

Or. en

Módosítás 616
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő.  Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, a jó minőségű termeléssel 
és minőségi diverzifikálással, az 
élelmiszer-pazarlás mérséklésével és az 
állatjóléttel összefüggő elvárásokat is. A 
KAP-nak továbbra is támogatnia kell az 
egyedi, értékes tulajdonságokkal 
rendelkező termelést, ezzel egyidejűleg 
pedig segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy proaktívan 
hozzáigazítsák termelésüket a piac 
jelzéseihez és a fogyasztók elvárásaihoz.
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Or. de

Indokolás

A jó minőségű termelés és a minőségi diverzifikálás javítása hatékony megközelítést kínál a 
mezőgazdaság életképességének megóvásához, ami hozzájárulhat a versenyképességhez is. A 
6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a termelés minőség kulcsfontosságú elfogadási és 
sikertényező az európai fogyasztók és az európai élelmiszeripar számára.

Módosítás 617
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is, ez azonban nem történhet 
az élelmezésbiztonság kárára. A KAP-nak 
továbbra is támogatnia kell az egyedi, 
értékes tulajdonságokkal rendelkező 
termelést, ezzel egyidejűleg pedig segítenie 
kell a mezőgazdasági termelőknek abban, 
hogy proaktívan hozzáigazítsák 
termelésüket a piac jelzéseihez és a 
fogyasztók elvárásaihoz.

Or. en

Módosítás 618
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez
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Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
megfizethető, biztonságos és tápláló 
élelmiszerekhez való folyamatos 
hozzáférés értendő. Ezenkívül elő kell 
segítenie, hogy az uniós mezőgazdaság 
megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a környezeti szempontból 
fenntartható mezőgazdasági termeléssel, az 
egészségesebb táplálkozással, az 
élelmiszer-pazarlás mérséklésével és az 
állatjóléttel összefüggő elvárásokat is. A 
KAP-nak továbbra is támogatnia kell az 
egyedi, értékes tulajdonságokkal 
rendelkező termelést, ezzel egyidejűleg 
pedig segítenie kell a mezőgazdasági 
termelőknek abban, hogy proaktívan 
hozzáigazítsák termelésüket a piac 
jelzéseihez és a fogyasztók elvárásaihoz.

Or. en

Indokolás

A megfizethető élelmiszer alapvető kérdés a fogyasztók számára.

Módosítás 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő.  Ezenkívül 

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmiszer-
önrendelkezést, ami alatt a megfelelő 
mennyiségű, biztonságos és tápláló 
élelmiszerekhez való folyamatos 
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elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

hozzáférés értendő. Ezenkívül elő kell 
segítenie, hogy az uniós mezőgazdaság 
megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

Or. fr

Módosítás 620
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
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piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

fogyasztói és környezeti elvárásokhoz.

Or. en

Módosítás 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, 
ami alatt a megfelelő mennyiségű, 
biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való 
folyamatos hozzáférés értendő.  Ezenkívül 
elő kell segítenie, hogy az uniós 
mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

(17) A KAP-nak a jövőben is 
garantálnia kell az élelmezésbiztonságot 
Európában, ami alatt a megfelelő 
mennyiségű, biztonságos és tápláló 
élelmiszerekhez való folyamatos 
hozzáférés értendő. Ezenkívül elő kell 
segítenie, hogy az uniós mezőgazdaság 
megfelelőbben reagáljon az 
élelmiszerekkel és az egészséggel 
kapcsolatos új társadalmi igényekre, 
ideértve a fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel, az egészségesebb 
táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás 
mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő 
elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is 
támogatnia kell az egyedi, értékes 
tulajdonságokkal rendelkező termelést, 
ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a 
mezőgazdasági termelőknek abban, hogy 
proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a 
piac jelzéseihez és a fogyasztók 
elvárásaihoz.

Or. it

Módosítás 622
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrenddel és a Párizsi 
Megállapodással, valamint a fejlesztési 
célú mezőgazdasági ismeretekről, 
tudományról és technológiáról szóló 
nemzetközi felmérés és az élelemhez való 
jog kérdésével megbízott különleges 
ENSZ-előadó következtetéseivel 
összhangban az Uniónak és a 
tagállamainak át kell térnie egy 
fenntartható európai élelmezési és 
mezőgazdasági rendszerre. Ezen áttérés 
pályájának a diverzifikált, fenntartható és 
reziliens mezőgazdasági gyakorlatokra 
kell összpontosítania, amelyek 
hozzájárulnak a természeti erőforrások 
védelméhez és javításához, az 
ökoszisztémák megerősítéséhez és az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és az 
ahhoz való alkalmazkodáshoz, mégpedig 
az ökoszisztéma eltartóképességéhez 
igazított állattenyésztés, a nem 
fenntartható források – beleértve a 
fosszilis energiaforrások – függőségének 
minimálisra csökkentése, valamint a 
biodiverzitás és a talajminőség fokozatos 
javítása által.

Or. en

Módosítás 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Emellett a környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásai keretében a KAP-
nak elő kell mozdítania a fenntartható 
fejlesztési célban megállapított 
fenntartható vízgazdálkodást, és ezért 
támogatnia kell a vízforrások integrált 
kezelését, amely kiterjed mind a 
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hagyományos forrásokra (például 
sótalanított víz), amikor is tervezésre van 
szükség, és a többletet és hiányt felmutató 
vízgyűjtők közötti megfelelő egyensúly 
biztosítása érdekében kapcsolatot kell 
teremteni ezek között, mind pedig a 
hatékonyság növelésére, a 
költségcsökkentésre és a vízgazdálkodási 
rendszerek modernizálására szolgáló új 
technológiák használatára, amelyek 
mindegyike segítséget nyújt az 
elsivatagosodás, az áradások és az 
éghajlatváltozás jelenségének kezelésében.

Or. es

Módosítás 624
Maria Noichl

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az EUMSZ 13. cikke szerinti uniós 
követelmények és a nyilvánosság 
elvárásainak teljesítése érdekében a 
baromfik, nyulak és más állatok ketreces 
tartását fokozatosan ki kell vezetni, és 
2027-től teljesen meg kell tiltani.
Mindenhol javítani kell a gazdálkodási 
feltételeket, hogy megszüntessék a 
belterjes állattenyésztést, és ösztönözzék a 
szabadtartást. Ez átláthatóbbá teszi a 
baromfitenyésztő üzemek és a helyi és 
mozgó vágóhidak működését.

Or. de

Módosítás 625
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Bár az antimikrobiális rezisztencia 
(AMR) leküzdésére irányuló egységes 
egészségügyi megközelítés szerinti európai 
cselekvési terv egy költséghatékony 
közegészségügyi beavatkozás az 
antimikrobiális rezisztencia ellen, 
azonban a diagnózisnak, az 
antimikrobiális alternatíváknak és az 
oltásnak a hagyományos 
antibiotikumokhoz képest viszonylag 
magas költsége akadályozza az állatok 
átoltottságának növelését.

Or. en

Módosítás 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Az Uniónak a szakpolitikai 
koherencián keresztül hozzá kell járulnia 
a globális élelmezésbiztonsághoz, és 
támogatnia kell a fejlődő országok 
élelmiszerimporttól való függőségének 
csökkentését. A KAP-nak hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy megerősítsék a 
fejlődő országoknak a mezőgazdasági 
termékek áringadozása miatti külső 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló 
képességét, valamint elő kell segítenie a 
mezőgazdasági kistermelők és a 
mezőgazdasági kisvállalkozások 
potenciáljának kiaknázását a fejlődő 
országokban, annak érdekében, hogy 
növeljék és diverzifikálják a hazai és 
regionális agrár-élelmiszeripari piacokat 
ellátó termelőkapacitásaikat.

Or. en
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Módosítás 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az EMVA számára rendelkezésre 
álló forrásoknak a vidékfejlesztési 
beavatkozás fontosságához mérten 
elégségesnek kell lenniük, különös 
tekintettel azokra az ambiciózusabb 
környezet- és éghajlatvédelmi célokra, 
amelyek mellett az Európai Unió 
nemzetközi megállapodásokban kötelezte 
el magát, és amelyekhez a 
mezőgazdaságnak is hozzá kell járulnia.

Or. en

Módosítás 628
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendeletben meg kell állapítani az 
EMGA-ból, illetve az EMVA-ból 
finanszírozott, a tagállamok által 
kidolgozott és a Bizottság által 
jóváhagyott, a KAP-stratégiai tervben 
meghatározott beavatkozástípusok 
formájában nyújtott uniós támogatásokra 
alkalmazandó szabályokat.

(19) E rendeletben meg kell állapítani az 
EMGA-ból, illetve az EMVA-ból 
finanszírozott, a tagállamok által 
kidolgozott és a Bizottság által 
jóváhagyott, a KAP-stratégiai tervben 
meghatározott beavatkozástípusok 
formájában nyújtott uniós támogatásokra 
alkalmazandó szabályokat, és az Európai 
Parlamentet és az érintett nemzeti 
parlamentet tájékoztatni kell a stratégiai 
tervek elfogadásának és esetleges későbbi 
módosításának szakaszában.

Or. pl
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Módosítás 629
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A tagállamoknak tartózkodniuk 
kell olyan szabályok bevezetésétől, 
amelyek megbonyolítják az EMGA és az 
EMVA felhasználását a 
kedvezményezettek számára.

Or. lt

Módosítás 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy az Unió 
teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, indokolt úgy rendelkezni, 
hogy egyes, e rendeletben előírt 
beavatkozástípusok továbbra is „zöld 
dobozos” – azaz a kereskedelmet torzító 
vagy a termelést befolyásoló hatással nem 
vagy csak minimális mértékben 
rendelkező – támogatásként, illetve „kék 
dobozos” – vagyis termeléskorlátozó 
programok keretében nyújtott és 
ennélfogva a csökkentési kötelezettségek 
alól mentesített – támogatásként 
kerüljenek bejelentésre. Bár a rendelet 
ilyen típusú beavatkozásokra vonatkozó 
rendelkezései már jelenleg is megfelelnek 
a WTO mezőgazdaságról szóló 
megállapodásának 2. mellékletében a 
„zöld dobozos” támogatások, 6. cikkének 

törölve
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(5) bekezdésében pedig a „kék dobozos” 
támogatások tekintetében megállapított 
követelményeknek, biztosítani kell, hogy a 
jövőben a tagállamok által a KAP-
stratégiai tervükben e beavatkozástípusok 
keretében tervezett beavatkozások 
ugyancsak megfeleljenek az említett 
követelményeknek.

Or. fr

Módosítás 631
Miguel Viegas

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy az Unió 
teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, indokolt úgy rendelkezni, 
hogy egyes, e rendeletben előírt 
beavatkozástípusok továbbra is „zöld 
dobozos” – azaz a kereskedelmet torzító 
vagy a termelést befolyásoló hatással nem 
vagy csak minimális mértékben 
rendelkező – támogatásként, illetve „kék 
dobozos” – vagyis termeléskorlátozó 
programok keretében nyújtott és 
ennélfogva a csökkentési kötelezettségek 
alól mentesített – támogatásként 
kerüljenek bejelentésre. Bár a rendelet 
ilyen típusú beavatkozásokra vonatkozó 
rendelkezései már jelenleg is megfelelnek 
a WTO mezőgazdaságról szóló 
megállapodásának 2. mellékletében a 
„zöld dobozos” támogatások, 6. cikkének 
(5) bekezdésében pedig a „kék dobozos” 
támogatások tekintetében megállapított 
követelményeknek, biztosítani kell, hogy a 
jövőben a tagállamok által a KAP-
stratégiai tervükben e beavatkozástípusok 
keretében tervezett beavatkozások
ugyancsak megfeleljenek az említett 

törölve
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követelményeknek.

Or. pt

Módosítás 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy az Unió 
teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról 
szóló megállapodásában rögzített, a belső 
támogatásra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségeit, indokolt úgy rendelkezni, 
hogy egyes, e rendeletben előírt 
beavatkozástípusok továbbra is „zöld 
dobozos” – azaz a kereskedelmet torzító 
vagy a termelést befolyásoló hatással nem 
vagy csak minimális mértékben 
rendelkező – támogatásként, illetve „kék 
dobozos” – vagyis termeléskorlátozó 
programok keretében nyújtott és 
ennélfogva a csökkentési kötelezettségek 
alól mentesített – támogatásként 
kerüljenek bejelentésre. Bár a rendelet 
ilyen típusú beavatkozásokra vonatkozó 
rendelkezései már jelenleg is megfelelnek 
a WTO mezőgazdaságról szóló 
megállapodásának 2. mellékletében a 
„zöld dobozos” támogatások, 6. cikkének 
(5) bekezdésében pedig a „kék dobozos” 
támogatások tekintetében megállapított 
követelményeknek, biztosítani kell, hogy a 
jövőben a tagállamok által a KAP-
stratégiai tervükben e beavatkozástípusok 
keretében tervezett beavatkozások 
ugyancsak megfeleljenek az említett 
követelményeknek.

törölve

Or. it



AM\1167703HU.docx 151/212 PE629.664v01-00

HU

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy a tagállamoknak kell vállalniuk annak biztosítását, hogy a KAP-
stratégiai tervekben tervezett beavatkozások továbbra is megfeleljenek a WTO 
követelményeinek, mivel a hatásköreiket tekintve ez túl nagy terhet jelent.

Az e rendeletben az ilyen beavatkozásokra meghatározott rendelkezések már megfelelnek a 
mezőgazdasági WTO-megállapodás 2. mellékletében meghatározott „zölddobozos” 
követelménynek és a 6.5. mellékletében meghatározott „kékdobozos” követelménynek.

Módosítás 633
Maria Noichl

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljainak, különösen az 1. célnak (a 
szegénység felszámolása) és a 2. célnak 
(az éhezés felszámolása) az elérése, 
valamint az EUMSZ 208. cikke szerinti 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia garantálása érdekében a 
KAP-nak támogatnia kell a fejlődő
országok fenntartható családi 
gazdaságait, hogy garantálja az 
élelmezésbiztonságot, és fellépjen a vidéki 
lakosság elmenekülésével szemben.
Emiatt az uniós mezőgazdasági termékek 
nem exportálhatók olyan áron, amely nem 
fedezi a termelési költségeket.

Or. de

Módosítás 634
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
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az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. A 
kedvezményezettek számára megfelelő 
szintű támogatást is kell nyújtani e 
kötelezettségek és előírások teljesítésére.
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
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és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően. 
Azonban azok a mezőgazdasági termelők, 
akik az 1307/2013/EU rendelet alapján a 
mezőgazdasági kistermelőknek szóló 
rendszerekben vesznek részt, mentesülnek 
a feltételességi követelmények alól. Ebből 
a tényből következően a biogazdálkodók 
esetében is el kell ismerni, hogy teljes 
mértékben megfelelnek a feltételességi 
szabályoknak. A megerősített feltételességi 
rendszer részeként a tagállamok feladata 
a jó mezőgazdasági és környezeti állapot 
megvalósítása olyan módon, amely a 
KAP-stratégiai tervek kidolgozása 
keretében elvégzett SWOT-elemztés 
szerint tiszteletben tartja a gazdálkodási 
módszereket.

Or. en

Módosítás 635
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
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struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A tagállamok 
megfelelő szintű támogatást biztosítanak e 
kötelezettségek és előírások teljesítésére. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően, 
amelyeket csak a sárga lapos eljárást 
követően alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 636
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. A 
kedvezményezetteket megfelelően 
kompenzálni is kell ezen előírások 
teljesítéséért. Emellett további célja, hogy 
a környezetre, a közegészségügyre, az 
állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
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horizontális rendeletnek] megfelelően. akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

Or. en

Indokolás

A szigorúbb előírások a költségek növekedésével járnak. A magas szintű környezeti és 
éghajlati előnyök elérésének támogatása érdekében a mezőgazdasági termelők és az 
erdőtulajdonosok számára megfelelő pénzügyi hozzájárulást kell nyújtani.

Módosítás 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
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törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. A 
kedvezményezetteket megfelelően 
kompenzálni is kell ezen előírások 
teljesítéséért. Emellett további célja, hogy 
a környezetre, a közegészségügyre, az 
állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

Or. en

Indokolás

A szigorúbb előírások a költségek növekedésével járhatnak. A magas szintű környezeti és 
éghajlati előnyök elérésének támogatása érdekében a kedvezményezettek számára megfelelő 
pénzügyi hozzájárulást kell nyújtani.

Módosítás 638
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
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az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések megvalósítására szolgáló 
egyszerűbb és racionálisabb közös 
követelmények. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
közös előírásokat be kell tartani. Emellett 
további célja, hogy a környezetre, a 
közegészségügyre, az állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
egyszerűbb és racionálisabb
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
kötelezettségvállalások viszonyítási 
alapjának szerves részét kell képeznie a 
KAP környezetvédelmi struktúrájának, és 
az Unió egész területén teljeskörűen kell 
alkalmazni. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell róla, hogy azokat a 
mezőgazdasági termelőket, akik nem 
felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
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és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

Or. en

Módosítás 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi betartásához köti. 
Az alapvető előírások racionalizált 
formában egyesítik a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények (JFGK) és a 
földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára vonatkozó előírások jegyzékét. 
Ezen alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség célja a 
fenntartható mezőgazdaság megteremtése, 
méghozzá annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásokat be kell tartani. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
a növényegészségügyre és az állatjólétre 

(21) A kölcsönös megfeleltetés 2020-ig 
végrehajtandó korábbi rendszerére építve 
az új feltételesség rendszere a KAP-
támogatás teljes összegének folyósítását a 
környezettel, az éghajlatváltozással, a 
közegészséggel, az állategészségüggyel és 
a növényegészségüggyel, valamint az 
állatjóléttel kapcsolatos alapvető előírások 
kedvezményezettek általi teljes körű 
betartásához köti. Az alapvető előírások 
racionalizált formában egyesítik a 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények (JFGK) és a földterület jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozó előírások jegyzékét. Ezen 
alapvető előírások keretében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos kihívásokra, 
valamint a KAP új környezetvédelmi 
struktúrájára annak érdekében, hogy 
megvalósíthatók legyenek a Bizottság által 
„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövője” című közleményében és a többéves 
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslatban bejelentett ambiciózusabb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések. A feltételesség hozzájárul a 
fenntartható mezőgazdasághoz, méghozzá 
annak elérése révén, hogy a 
kedvezményezettek nagyobb mértékben 
legyenek tudatában annak, hogy az említett 
alapvető előírásoknak meg kell felelni. 
Emellett további célja, hogy a környezetre, 
a közegészségügyre, az állategészségügyre, 
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vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételességnek mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapjának szerves részét kell 
képeznie a KAP környezetvédelmi 
struktúrájának, és az Unió egész területén 
teljeskörűen kell alkalmazni. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, 
hogy azokat a mezőgazdasági termelőket, 
akik nem felelnek meg a szóban forgó 
követelményeknek, arányos, eredményes 
és visszatartó erejű szankciók sújtsák [a 
horizontális rendeletnek] megfelelően.

a növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó célkitűzésekkel való nagyobb 
fokú összhang kialakítása révén a KAP 
jobban megfeleljen a társadalmi 
elvárásoknak. A feltételesség mint az 
ambiciózusabb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások 
viszonyítási alapja szerves részét képezi a 
KAP környezetvédelmi struktúrájának, és 
az Unió egész területén teljeskörűen kell 
alkalmazni. A közös európai keret 
biztosítja, hogy arányos, eredményes és 
visszatartó erejű szankciók legyenek 
érvényben [a horizontális rendeletnek] 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak érdekében, hogy 
fenntartsák az egyenlő versenyfeltételeket 
a tagállamok között és a tagállamokon 
belül a mezőgazdasági üzemekre 
vonatkozó jogszabályok és előírások, 
illetve a környezeti, közegészségügyi, 
növényegészségügyi és állatjóléti 
kérdésekkel kapcsolatos bevált 
gyakorlatok tekintetében, nem lehet 
mentességet adni a feltételesség alól, és 
ezért a szabályok minden érintett 
kedvezményezettre alkalmazandók.
Emellett a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények a már 
meglévő és önálló jogszabályokon 
alapulnak, amelyeket minden uniós 
hatóság és minden polgár teljes körűen és 
saját jogon alkalmazhat. Azonban az 
ellenőrizendő ágak mintájának 
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kiválasztására használt 
kockázatelemzésben a tagállamok eltérő 
súlyozási tényezőket alkalmazhatnak, 
hogy tükrözzék a nem megfelelés 
valószínűségét, és így elkerülhetők a 
mezőgazdasági üzemek szükségtelen 
ellenőrzései, anélkül, hogy felmerülne a 
veszélye annak, hogy az uniós forrásokat 
helytelenül költik el. Például egy kisebb 
mezőgazdasági üzem alacsonyabb 
kockázati súlyt kap a mérete miatt, viszont 
a nagyobb állománysűrűséghez nagyobb 
kockázati súlyt rendelnek állatjóléti és 
közegészségügyi szempontból, illetve a 
biogazdálkodás alacsonyabb kockázati 
súlyt kap környezet- és éghajlatvédelmi 
szempontból.

Or. en

Módosítás 641
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A mezőgazdasági és 
állattenyésztési rendszerek változatossága 
és az Unióban jelen lévő sokszínű 
környezeti körülmények figyelembe vétele 
érdekében, igazoltnak tekinthető annak 
elismerése, hogy a jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó 
gyakorlatok mellett az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos intézkedések, valamint a 
hasonló jellegű minősítési rendszerek 
ugyanolyan vagy még nagyobb előnyökkel 
járnak az éghajlat és a környezet 
szempontjából. Ugyanakkor tekintettel a 
biogazdálkodás elismert környezetvédelmi 
előnyeire, úgy tekinthető, hogy ezek a 
gazdasági rendszerek automatikusan 
megfelelnek bizonyos, a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó 
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gyakorlatokkal kapcsolatos 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A biogazdaságok mentesülnek bizonyos a jó mezőgazdasági és környezetvédelmi állapotra 
vonatkozó gyakorlatokkal kapcsolatos követelmények alól, ahogy ezt már a KAP legutóbbi 
reformja is meghatározta.

Módosítás 642
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A mezőgazdasági és 
állattenyésztési rendszerek változatossága 
és az Unióban jelen lévő sokszínű 
környezeti körülmények figyelembe vétele 
érdekében, igazoltnak tekinthető annak 
elismerése, hogy a jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó 
gyakorlatok mellett az agrár-
környezetvédelmi és az éghajlattal 
kapcsolatos intézkedések, valamint a 
hasonló jellegű minősítési rendszerek 
ugyanolyan vagy még nagyobb előnyökkel 
járnak az éghajlat és a környezet 
szempontjából. Ugyanakkor tekintettel a 
biogazdálkodás elismert környezetvédelmi 
előnyeire, úgy tekinthető, hogy ezek a 
gazdasági rendszerek automatikusan 
megfelelnek a jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó 
gyakorlatokkal kapcsolatos valamennyi 
követelménynek.

Or. en

Módosítás 643
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A Bizottság az állatjóléttel, a 
környezetvédelemmel, az éghajlatvédelmi 
fellépéssel és az élelmiszerbiztonsággal 
kapcsolatban mindig és minden 
tagállamban garantálja az uniós 
jogszabályok szigorú végrehajtását.
Következésképpen a Bizottság a 
tagállamok által elkövetett ismételt 
jogsértések esetén szisztematikusan 
alkalmazza a megfelelő szankciókat és 
büntetéseket.

Or. en

Módosítás 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-
ig meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon a teljes 
tényezőtermelékenység javításához, az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 



PE629.664v01-00 164/212 AM\1167703HU.docx

HU

és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell 
készíteni a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan 
erre a célra kidolgozott elektronikus 
eszköz segítségével. Az eszköz a 
várakozások szerint segítséget nyújt majd 
a mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 

végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét.
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valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. it

Indokolás

A KAP-ot meg kell tisztítani a további általános szabályoktól, amelyek országonként vagy 
régiónként változnak, és amelyek nem mindig igazíthatók hozzá ezekhez, valamint az 
indokolatlan operatív terhektől, különösen a kisebb mezőgazdasági üzemek esetében.

A jelenlegi szabályokat meghaladó kötelezettségvállalásoknak opcionálisnak kell lenniük, és 
azokat a vidékfejlesztési és agrár-környezetvédelmi kifizetésekben kell visszatéríteni.

Módosítás 645
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
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érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell 
készíteni a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan 
erre a célra kidolgozott elektronikus 
eszköz segítségével. Az eszköz a 
várakozások szerint segítséget nyújt majd 
a mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a különböző termelési 
módok mezőgazdasági sajátosságait, a 
földhasználatot, a vetésforgót, a művelési 
gyakorlatokat és a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetét.

Or. en
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Módosítás 646
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok olyan egyenértékű 
gyakorlatokat vagy tanúsítási rendszereket 
is meghatározhatnak, amelyek olyan 
kedvező hatást gyakorolnak az éghajlatra 
és a környezetre, amely hasonló vagy jobb 
mint egy vagy több jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó gyakorlat 
hatása.
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mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell 
készíteni a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan 
erre a célra kidolgozott elektronikus 
eszköz segítségével. Az eszköz a 
várakozások szerint segítséget nyújt majd 
a mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. fr

Módosítás 647
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
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annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell 
készíteni a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan 
erre a célra kidolgozott elektronikus 
eszköz segítségével. Az eszköz a 
várakozások szerint segítséget nyújt majd 
a mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 

annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében.
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lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy ez számos gazdaságnak – különösen azoknak, amelyek nem 
rendelkeznek szélessávú internet hozzáféréssel – komoly nehézséget jelentene, egyáltalán nem 
racionális döntés a tápanyag-gazdálkodás fenntarthatóságára irányuló eszköz felvétele a 
feltételességi szabályok közé. Másrészről ajánlott annak biztosítása, hogy a feltételesség 
egyenletesen kerül alkalmazásra az egész Unió területén.

Módosítás 648
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
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Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 

Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. A tápanyag-gazdálkodási 
terv alkalmazása során figyelembe kell 
venni a mezőgazdasági üzem méretét és 
intenzitását. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
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tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. en

Módosítás 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások kerete 
hozzájárul az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez és a hozzá való 
alkalmazkodáshoz, a vízzel kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez, a talaj és a biológiai 
sokféleség védelméhez és minőségéhez. A 
keretnek ki kell terjednie többek között a 
közvetlen kifizetések környezetbarátabbá 
tétele kapcsán 2020-ig meghatározott 
gyakorlatokra, az éghajlatváltozás 
mérséklésére, valamint a mezőgazdasági 
üzemek fenntarthatóságának javítása iránti 
igényre és különösen a tápanyag-
gazdálkodásra. Elfogadott tény, hogy a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások mindegyike több 
célkitűzés megvalósításához is hozzájárul. 
A keret végrehajtása céljából a 
tagállamoknak nemzeti előírásokat kell 
meghatározniuk az egyes, uniós szinten
meghatározott minimális előírásokkal 
összhangban, figyelembe véve az érintett 
terület egyedi sajátosságait, köztük a talaj-
és éghajlati körülményeket, az aktuálisan 
fennálló gazdálkodási körülményeket, a 
földhasználatot, az éves vetésforgót, a 
művelési gyakorlatokat és a 
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vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve, és 
kiterjed a víz- és talajgazdálkodásra, a 
bemeneti csökkentésekre és a
biodiverzitással kapcsolatos 
intézkedésekre. Ezenkívül a széles körű 
átjárhatóság és a modulrendszerű felépítés 
révén várhatóan lehetőség nyílik majd arra, 
hogy az eszköz további, a mezőgazdasági 
üzemekben alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. en

Módosítás 650
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Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
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teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

teljesítményének javítása érdekében 
legkésőbb e rendelet hatálybalépése után 
3 évvel tápanyag-gazdálkodási tervet kell 
készíteni a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságát elősegítő tápanyag-gazdálkodási eszköznek 
számos előnye lesz: döntéshozatali támogatási eszközt kínál a mezőgazdasági termelőknek, 
hozzájárul a jobb terméshozamhoz, megtakarítást eredményez a műtrágyázásban, elősegíti a 
kiegyensúlyozott növénytáplálást, és javítja a növények minőségét. Azonban Unió-szerte 
minden mezőgazdasági termelőnek több időre van szüksége ahhoz, hogy képes legyen 
használni a Bizottság által javasolt eszközt. Ez a módosítás egy 3 hónapos átmeneti időszak 
bevezetését javasolja.

Módosítás 651
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
beporzó fajok helyzetét, a termesztett 
növényfajtákat, a vetésforgót, a művelési 
gyakorlatokat és a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetét. Ezenkívül a tagállamok egyéb 
nemzeti előírásokat is meghatározhatnak a 
III. mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
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fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. en

Módosítás 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
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éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell 
készíteni a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 

éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra és 
vegyi anyagok felhasználásának 
csökkentésére. Elfogadott tény, hogy a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások mindegyike több 
célkitűzés megvalósításához is hozzájárul. 
A keret végrehajtása céljából a 
tagállamoknak nemzeti előírásokat kell 
meghatározniuk minden egyes, uniós 
szinten meghatározott előírásra 
vonatkozóan, figyelembe véve az érintett 
terület egyedi sajátosságait, köztük a talaj-
és éghajlati körülményeket, az aktuálisan 
fennálló gazdálkodási körülményeket, a 
földhasználatot, a vetésforgót, a művelési 
gyakorlatokat és a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetét. Ezenkívül a tagállamok egyéb 
nemzeti előírásokat is meghatározhatnak a 
III. mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
inputgazdálkodási tervet kell készíteni a 
tagállamok által az egyéni mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére bocsátott, a 
mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságát 
elősegítő, speciálisan erre a célra 
kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag- és 
vegyianyag-gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
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ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságát elősegítő eszköznek tartalmaznia kell az összes 
mezőgazdasági inputot, beleértve a peszticideket, biocideket és állatgyógyászati 
készítményeket is, nem csak a tápanyagokat.

Módosítás 653
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
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végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 

végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. Ezek a 
jó mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások később referenciává 
és előre meghatározott előírássá válnak az 
„ökorendszerek” kialakítása és 
végrehajtása tekintetében, hogy 
biztosítsák az éghajlatváltozás 
mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló 
számszerűsíthető intézkedések 
beágyazását a hagyományos 
mezőgazdaságba. A jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó előírások 
által alkotott keret részeként, a 
mezőgazdasági üzemek mezőgazdasági és 
környezeti teljesítményének javítása 
érdekében tápanyag-gazdálkodási tervet 
kell készíteni a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
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állásának biztosításához. feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. en

Módosítás 654
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 

(22) A jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírások keretének 
célja az, hogy hozzájáruljon az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá 
való alkalmazkodáshoz, a vízzel 
kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj 
és a biológiai sokféleség védelméhez és 
minőségéhez. A keretet ki kell tágítani 
annak érdekében, hogy az kiterjedjen 
többek között a közvetlen kifizetések 
környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig 
meghatározott gyakorlatokra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a 
mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságának javítása iránti igényre 
és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. 
Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
mindegyike több célkitűzés 
megvalósításához is hozzájárul. A keret 
végrehajtása céljából a tagállamoknak 
nemzeti előírásokat kell meghatározniuk 
minden egyes, uniós szinten meghatározott 
előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az 
érintett terület egyedi sajátosságait, köztük 
a talaj- és éghajlati körülményeket, az 
aktuálisan fennálló gazdálkodási 
körülményeket, a földhasználatot, a 
növénytermesztés diverzifikálását, a 
művelési gyakorlatokat és a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetét. 
Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti 
előírásokat is meghatározhatnak a III. 
mellékletben megállapított főbb 
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mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
környezet- és éghajlatvédelmi 
teljesítményének javítása érdekében. A jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotra 
vonatkozó előírások által alkotott keret 
részeként, a mezőgazdasági üzemek 
mezőgazdasági és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében 
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni 
a tagállamok által az egyéni 
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsátott, a mezőgazdasági üzemek 
fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre 
a célra kidolgozott elektronikus eszköz 
segítségével. Az eszköz a várakozások 
szerint segítséget nyújt majd a 
mezőgazdasági üzemeken belüli 
döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-
gazdálkodással kapcsolatos 
minimumfunkciók szintjétől kezdve. 
Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a 
modulrendszerű felépítés révén várhatóan 
lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz 
további, a mezőgazdasági üzemekben 
alkalmazható elektronikus és e-
kormányzási alkalmazásokkal egészüljön 
ki. Annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket lehessen biztosítani a 
mezőgazdasági termelők között és az EU-n 
belül, a Bizottság segítséget nyújthat a 
tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, 
valamint a szükséges adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre 
állásának biztosításához.

Or. fr

Módosítás 655
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(22a) Bár a mezőgazdasági 
műanyagtermékek az összes felhasznált 
műanyag és keletkező műanyaghulladék 
alacsony százalékát adják, a használatuk 
földrajzilag koncentrált. Továbbá a 
mezőgazdasági műanyagtermékek egyes 
kategóriáinak nagyon homogén az 
összetétele, ami nagyon értékessé teszi 
ezek hulladékáramát az újrahasznosítók 
számára. A KAP stratégiai tervekben 
foglalkozni kell a mezőgazdasági 
műanyaghulladék problémájával, az 
Európai Bizottságnak pedig adott esetben 
középtávon, 2023-ig a fokozott 
feltételesség új elemként be kell vezetnie 
egy szabványt a földek jó mezőgazdasági 
és környezetvédelmi állapotára 
vonatkozóan a műanyaghulladék 
szempontjából. Az új kölcsönös 
megfelelési követelmény hatálya alatt a 
gazdálkodók kötelesek lennének egy 
engedélyezett hulladékkezelő vállalkozás 
segítségével megszervezni a műanyagok 
begyűjtését és újrahasznosítását, és 
bizonyítékot kellene megőrizniük arról, 
hogy a műanyaghulladékot megfelelően 
kezelték.

Or. en

Módosítás 656
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamoknak teljeskörűen végre 
kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeket, hogy azok 
a gazdaságok szintjén működőképesek 
legyenek, valamint hogy biztosított legyen 
a mezőgazdasági termelőkkel szembeni 
egyenlő bánásmód. A szakpolitika 
fenntarthatóságát erősítő feltételességi 
szabályok összhangja érdekében a 

(23) A tagállamoknak teljeskörűen végre 
kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeket, hogy azok 
a gazdaságok szintjén működőképesek 
legyenek, valamint hogy biztosított legyen 
a mezőgazdasági termelőkkel szembeni 
egyenlő bánásmód. A szakpolitika 
fenntarthatóságát erősítő feltételességi 
szabályok összhangja érdekében a 
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jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeknek ki kell terjedniük a 
környezetvédelemre, a közegészségügyre, 
az állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó főbb uniós jogszabályokra, 
amelyek nemzeti szintű végrehajtása 
pontosan meghatározott kötelezettségeket 
ró az egyéni mezőgazdasági termelőkre, 
ideértve a 92/43/EGK tanácsi irányelv11 és 
a 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, illetve a 91/676/EGK 
tanácsi irányelv13 alapján fennálló 
kötelezettségeket is.Az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az 
1306/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelethez mellékelt együttes 
nyilatkozatában14 foglaltak nyomon 
követése érdekében a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv15 és a 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv16 vonatkozó rendelkezései –
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményekként – a feltételesség 
hatálya alá kerülnek, és a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
jegyzéke ennek megfelelően módosul.

jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeknek ki kell terjedniük a 
környezetvédelemre, a közegészségügyre, 
az állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó főbb uniós jogszabályokra, 
amelyek nemzeti szintű végrehajtása 
pontosan meghatározott kötelezettségeket 
ró az egyéni mezőgazdasági termelőkre, 
ideértve a 92/43/EGK tanácsi irányelv11 és 
a 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, illetve a 91/676/EGK 
tanácsi irányelv13 alapján fennálló 
kötelezettségeket is. Az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az 
1306/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelethez mellékelt együttes 
nyilatkozatában14 foglaltak nyomon 
követése érdekében a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv15 és a 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv16 vonatkozó rendelkezései –
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményekként – a feltételesség, 
valamint [az egyes műanyagtermékek 
környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentéséről szóló XXX európai 
parlamenti és tanácsi irányelv] és [az 
állatgyógyászati készítményekről és a 
2001/82/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló (EU) 2018/XXX 
európai parlamenti és tanácsi rendelet]
hatálya alá kerülnek, és a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
jegyzéke ennek megfelelően módosul.

_________________ _________________

11 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 
május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

11 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 
május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve (2009. november 
30.) a vadon élő madarak védelméről 
(HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve (2009. november 
30.) a vadon élő madarak védelméről 
(HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

13 A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. 
december 12.) a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

13 A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. 
december 12.) a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
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védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.). védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
1306/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, 
az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 
1306/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, 
az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 
a peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 
71. o).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 
a peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 
71. o).

Or. en

Indokolás

Az állattulajdonosok vagy állattartók kötelesek nyilvántartást vezetni az alkalmazott 
gyógyszerekről. Emellett a rendelet értelmében az antimikrobiális állatgyógyászati 
készítmények nem alkalmazhatók rutinszerűen. Az Európai Parlament egyszer használatos 
műanyagokról szóló irányelvvel kapcsolatos megbízatása ebben a szakaszban (háromoldalú 
egyeztetés) az oxo-degradációs termékek tilalmát javasolja, például azokét, amelyeket még 
mindig használnak a mezőgazdaságban (pl. takarófóliák). A talaj egészséges állapota miatt 
döntő fontosságú, hogy ezt is bevezessék és ellenőrizzék (szükség esetén jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó előírásokként és nem gazdálkodási követelményként.

Módosítás 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamoknak teljeskörűen végre 
kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeket, hogy azok 

(23) A tagállamoknak teljeskörűen végre 
kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeket, hogy azok 
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a gazdaságok szintjén működőképesek 
legyenek, valamint hogy biztosított legyen 
a mezőgazdasági termelőkkel szembeni 
egyenlő bánásmód. A szakpolitika 
fenntarthatóságát erősítő feltételességi 
szabályok összhangja érdekében a 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeknek ki kell terjedniük a 
környezetvédelemre, a közegészségügyre, 
az állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó főbb uniós jogszabályokra, 
amelyek nemzeti szintű végrehajtása 
pontosan meghatározott kötelezettségeket 
ró az egyéni mezőgazdasági termelőkre, 
ideértve a 92/43/EGK tanácsi irányelv11 és 
a 2009/147/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, illetve a 91/676/EGK 
tanácsi irányelv13 alapján fennálló 
kötelezettségeket is.Az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az 
1306/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelethez mellékelt együttes 
nyilatkozatában14 foglaltak nyomon 
követése érdekében a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv15 és a 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv16 vonatkozó rendelkezései –
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményekként – a feltételesség 
hatálya alá kerülnek, és a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
jegyzéke ennek megfelelően módosul.

a gazdaságok szintjén működőképesek 
legyenek, valamint hogy biztosított legyen 
a mezőgazdasági termelőkkel szembeni 
egyenlő bánásmód. A szakpolitika 
fenntarthatóságát erősítő feltételességi 
szabályok összhangja érdekében a 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeknek ki kell terjedniük a 
környezetvédelemre, a közegészségügyre, 
az állategészségügyre, a 
növényegészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó uniós jogszabályokra, amelyek 
nemzeti szintű végrehajtása pontosan 
meghatározott kötelezettségeket ró az 
egyéni mezőgazdasági termelőkre, ideértve 
a 92/43/EGK tanácsi irányelv11 és a 
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, illetve a 91/676/EGK tanácsi 
irányelv13 alapján fennálló 
kötelezettségeket is.Az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az 
1306/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelethez mellékelt együttes 
nyilatkozatában14 foglaltak nyomon 
követése érdekében a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv15 és a 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv16 vonatkozó rendelkezései –
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményekként – a feltételesség 
hatálya alá kerülnek, és a jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotra vonatkozó előírások 
jegyzéke ennek megfelelően módosul.

_________________ _________________

11 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 
május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

11 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 
május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve (2009. november 
30.) a vadon élő madarak védelméről 
(HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve (2009. november 
30.) a vadon élő madarak védelméről 
(HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

13 A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. 
december 12.) a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

13 A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. 
december 12.) a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 14 Az Európai Parlament és a Tanács 
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1306/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, 
az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

1306/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 
165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, 
az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 
a peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 
71. o).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) 
a peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 
71. o).

Or. en

Módosítás 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 

(24) A tagállamoknak eljárásokat kell 
létrehozniuk és életbe léptetniük az olyan,
gazdasági, környezeti és társadalmi 
dimenziókkal egyaránt rendelkező és az e 
rendelet 6. cikkében említett egyedi 
célkitűzéseket érintő mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos 
összeférhetetlenségek elkerülése 
érdekében, amelyek célja a mezőgazdasági 
üzemek és a vidéki üzleti vállalkozások 
fenntartható gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása, továbbá annak 
megállapítása, hogy hol szorulnak 
kiigazításra a KAP-stratégiai tervekben 
előírt, a mezőgazdasági üzemek szintjén 
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a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal, valamint 
állatjóléttel kapcsolatos – előírások, 
követelmények és információk 
vonatkozásában gyarapíthassák 
ismereteiket. Az utóbbiak közé tartoznak a 
mezőgazdasági termelőkre és a KAP-
támogatások más kedvezményezettjeire 
vonatkozó vagy a számukra szükséges, a 
KAP-stratégiai tervben rögzített előírások, 
továbbá a vízre és a peszticidek 
használatának csökkentésére vonatkozó 
jogszabályokban foglalt rendelkezések, 
továbbá az agrár-ökológiai intézkedések, a 
fenntartható tápanyag-gazdálkodás, 
valamint az antimikrobiális rezisztencia 
legyőzésével és a kockázatkezeléssel 
kapcsolatos kezdeményezések. A 
szaktanácsok minőségének és 
eredményességének javítása céljából a 
tagállamoknak eljárásokat kell 
létrehozniuk az összeférhetetlenség 
elkerülésére, és a tanácsadókat a 
mezőgazdasági ismeretek és innovációk 
rendszerébe („AKIS”) kell tömöríteniük 
annak érdekében, hogy kutatás és 
innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. en

Módosítás 659
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak. A 
tanácsadási szolgáltatásokkal és 
innovációs rendszerekkel kapcsolatos 
uniós kezdeményezéseknek lehetőség 
szerint a tagállami szinten már meglévő 
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szolgáltatásokra és rendszerekre kell 
épülniük, és a hozzáadott érték 
előállítására kell összpontosítaniuk.

Or. en

Módosítás 660
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
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kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak. A 
tanácsadási szolgáltatásokkal és 
innovációs rendszerekkel kapcsolatos 
uniós kezdeményezéseknek lehetőség 
szerint a tagállami szinten már meglévő 
szolgáltatásokra és rendszerekre kell 
épülniük, és a hozzáadott érték 
előállítására kell összpontosítaniuk.

Or. en

Indokolás

Az új KAP-stratégiai tervek szerinti mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások javításakor a 
tagállamoknak a meglévő struktúrákra kell alapozniuk, és lehetőség szerint ki kell 
használniuk a már megtett erőfeszítésekből származó előnyöket. Ezt azonban csak akkor kell 
megtenniük, ha ez biztosítaná e szolgáltatások hatékonyabb nyújtását.

Módosítás 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 

(24) A tagállamok számára lehetőséget 
kell adni arra, hogy gazdasági, környezeti 
és társadalmi dimenziókkal egyaránt 
rendelkező mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásokat vezessenek be a 
mezőgazdasági üzemek és a vidéki üzleti 
vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 



PE629.664v01-00 192/212 AM\1167703HU.docx

HU

mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével, a 
kockázatkezeléssel és a tápanyag-
gazdálkodás fenntarthatóságával, valamint 
a tápanyagok fenntartható 
felhasználásának előmozdításával
kapcsolatos kezdeményezések. A 
szaktanácsok minőségének és 
eredményességének javítása céljából a 
tagállamoknak ki kell használniuk a 
meglévő innovatív rendszereket, majd a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. ro

Módosítás 662
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
kijelölniük a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásokat egyedi rendszerek 
részeként ingyenesen kell kínálni, és e 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. en
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Módosítás 663
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti, állatjóléti és társadalmi 
dimenziókkal egyaránt rendelkező 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásokat kell létrehozniuk a 
mezőgazdasági üzemek és a vidéki üzleti 
vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
állatjóléti, környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre, 
a tenyésztett állatok védelmére és a 
peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
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tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. en

Módosítás 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
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vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
meglévő innovatív rendszereket kell 
alapul venniük, majd a tanácsadókat a 
mezőgazdasági ismeretek és innovációk 
rendszerébe („AKIS”) kell tömöríteniük 
annak érdekében, hogy kutatás és 
innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. en

Módosítás 665
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 

(24) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a mezőgazdasági termelők 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
dimenziókkal egyaránt rendelkező 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásokhoz férjenek hozzá a 
mezőgazdasági üzemek és a vidéki üzleti 
vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
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kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével, a 
kockázatkezeléssel és a mezőgazdasági 
üzemekben tapasztalható biztonsággal 
kapcsolatos kezdeményezések. A 
szaktanácsok minőségének és 
eredményességének javítása céljából a 
tagállamoknak a tanácsadókat a 
mezőgazdasági ismeretek és innovációk 
rendszerébe („AKIS”) kell tömöríteniük 
annak érdekében, hogy kutatás és 
innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. en

Módosítás 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a teljes 
tényezőtermelékenység, a mezőgazdasági 
üzemek és a vidéki üzleti vállalkozások 
fenntartható gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
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tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a növényvédő szerek fenntartható 
használatára vonatkozó jogszabályokban 
foglalt rendelkezések, továbbá az 
antimikrobiális rezisztencia legyőzésével 
és a kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. it

Indokolás

A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások fő célja a teljes tényezőtermelékenység javítása 
kell hogy legyen, és tájékoztatniuk kell a mezőgazdasági termelőket a meglévő 
jogszabályokról, különben sohasem ösztönzik a mezőgazdasági termelőket ezek használatára.

A helyes fogalom a „növényvédő szerek”, és nem a „peszticidek".

Módosítás 667
Ricardo Serrão Santos
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Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket, különösen a 
feltételesség területén. Az utóbbiak közé 
tartoznak a mezőgazdasági termelőkre és a 
KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
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információkkal szolgálhassanak.

Or. pt

Módosítás 668
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével, az agrár-
ökológiai gyakorlatokkal és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 



AM\1167703HU.docx 201/212 PE629.664v01-00

HU

minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. es

Módosítás 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
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számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek 
és innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

számukra szükséges, a KAP-stratégiai
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
mezőgazdasági tanácsadási szerveket a 
mezőgazdasági ismeretek és innovációk 
rendszerébe („AKIS”) kell tömöríteniük 
annak érdekében, hogy kutatás és 
innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. it

Módosítás 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
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kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek 
és innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
mezőgazdasági tanácsadási szerveket a 
mezőgazdasági ismeretek és innovációk 
rendszerébe („AKIS”) kell tömöríteniük 
annak érdekében, hogy kutatás és 
innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. it

Módosítás 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező nyilvános 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásokat kell létrehozniuk a 
mezőgazdasági üzemek és a vidéki üzleti 
vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
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szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek használatának 
visszaszorítására vonatkozó 
jogszabályokban foglalt rendelkezések, 
továbbá az antimikrobiális rezisztencia 
legyőzésével, az agrár-ökológiai 
gyakorlatokkal és a kockázatkezeléssel 
kapcsolatos kezdeményezések. A 
szaktanácsok minőségének és 
eredményességének javítása céljából a 
tagállamoknak a tanácsadókat a 
mezőgazdasági ismeretek és innovációk 
rendszerébe („AKIS”) kell tömöríteniük 
annak érdekében, hogy kutatás és 
innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. es

Módosítás 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező, jó minőségű
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásokat kell nyújtaniuk a 
mezőgazdasági üzemek és a vidéki üzleti 
vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. en
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Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek új típusú készségeket és tudást kell megszerezniük, hogy 
bevezessék a jelenlegieknél gyakran bonyolultabb új és fenntarthatóbb mezőgazdasági 
gyakorlatokat. Ezért egyre fontosabb a jó minőségű mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatások nyújtása.

Módosítás 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 

(24) A tagállamoknak gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókkal 
egyaránt rendelkező mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokat kell 
létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a 
vidéki üzleti vállalkozások fenntartható 
gazdálkodásának és általános 
teljesítményének javítása céljából, továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy hol 
szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai 
tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek 
szintjén megvalósítandó intézkedések. A 
mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk 
ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és 
a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjei pontosabb képet 
alkothassanak a mezőgazdasági üzem 
irányítása és a földgazdálkodás közötti 
kapcsolatról, és bizonyos – például 
állatjóléti, környezetvédelmi és éghajlattal 
kapcsolatos – előírások, követelmények és 
információk vonatkozásában 
gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak 
közé tartoznak a mezőgazdasági 
termelőkre és a KAP-támogatások más 
kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a 
számukra szükséges, a KAP-stratégiai 
tervben rögzített előírások, továbbá a vízre 
és a peszticidek fenntartható használatára 
vonatkozó jogszabályokban foglalt 
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rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

rendelkezések, továbbá az antimikrobiális 
rezisztencia legyőzésével és a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kezdeményezések. A szaktanácsok 
minőségének és eredményességének 
javítása céljából a tagállamoknak a 
tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és 
innovációk rendszerébe („AKIS”) kell 
tömöríteniük annak érdekében, hogy 
kutatás és innováció útján nyert, naprakész 
technológiai és tudományos 
információkkal szolgálhassanak.

Or. en

Indokolás

Az Európai Számvevőszék 31/2018. számú különjelentése feltárta, hogy továbbra sem 
kielégítő az uniós állatjóléti jogszabályoknak való megfelelés. A mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatásoknak döntő szerepet kell játszaniuk a gyenge pontok azonosításában és abban, 
hogy segítsenek a kedvezményezetteknek a megfelelésben.

Módosítás 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az Unióban minden gazdálkodónak jó 
minőségű tanácsadást nyújtsanak, a 
Bizottságnak minimális előírásokat kell 
meghatároznia a mezőgazdasági 
tanácsadási szolgáltatásokra a nyújtott 
tanácsadás minősége és a területi 
hatóköre tekintetében. A Bizottságnak e 
rendelet hatálybalépése előtt minőség-
ellenőrzési célból akkreditálnia kel 
minden mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatást. Amennyiben azt a 
következtetést vonja le, hogy a 
mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások 
nem felelnek meg a minimális 
előírásoknak, a Bizottság írásban értesíti 
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az érintett tagállamot, és felkéri, hogy 
tegye meg a korrekciós intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek új típusú készségeket és tudást kell megszerezniük, hogy 
bevezessék a jelenlegieknél gyakran bonyolultabb új és fenntarthatóbb mezőgazdasági 
gyakorlatokat. Ezért egyre fontosabb a jó minőségű mezőgazdasági tanácsadási 
szolgáltatások nyújtása. Jelenleg viszont a KAP-nak láthatóan nincs valódi minőség-
ellenőrzési rendszere a mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokra, amelyeknél óriási 
eltérések vannak a tagállamok között abban, hogy mennyire képesek segíteni a 
mezőgazdasági termelőknek.

Módosítás 675
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot 
szolgáló, átcsoportosítással nyújtható 
kiegészítő jövedelemtámogatás 
folyósítására kell felhasználni, vagy át 
kell csoportosítani az EMVA keretébe. A 
foglalkoztatásra gyakorolt kedvezőtlen 
hatások elkerülése érdekében a 
munkaerőt figyelembe kell venni a 
mechanizmus alkalmazásakor.

törölve

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek szerkezete és egyéb kapcsolódó jellemzőik teljesen eltérőek az uniós 
tagállamokban. Nem lehet mindenkire egyenmegoldást alkalmazni, és nem írhatunk elő 
kötelező felső korlátot és fokozatos csökkentést minden tagállam számára. Vagy tagállami 
szinten rögzítjük a kötelező felső határt vagy fokozatos csökkentést, vagy pedig önkéntes 
alapon vezetjük be azokat.
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Módosítás 676
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot szolgáló, 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni, vagy át kell csoportosítani az 
EMVA keretébe. A foglalkoztatásra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében a munkaerőt figyelembe kell 
venni a mechanizmus alkalmazásakor.

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot szolgáló, 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni, vagy át kell csoportosítani az 
EMVA keretébe a rendeletben 
meghatározott határidőn belül. A 
közvetlen kifizetések felső korlátját az 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás kiegészítéseként vagy 
alternatívájaként kell használni, 
amennyiben az már elég ambiciózus. A 
foglalkoztatásra gyakorolt kedvezőtlen 
hatások elkerülése érdekében a munkaerőt 
figyelembe kell venni a mechanizmus 
alkalmazásakor.

Or. fr

Módosítás 677
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot szolgáló, 

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot szolgáló, 
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átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni, vagy át kell csoportosítani az 
EMVA keretébe. A foglalkoztatásra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében a munkaerőt figyelembe kell 
venni a mechanizmus alkalmazásakor.

átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni, vagy át kell csoportosítani az 
EMVA keretébe. A mezőgazdasági
üzemek csoportosulásaira és a 
szövetkezetekre gyakorolt negatív hatások 
elkerülése érdekében a szövetkezetek és 
hasonló csoportosulások teljes jogú tagjait 
egyéni mezőgazdasági termelőnek kell 
tekinteni. A foglalkoztatásra gyakorolt 
kedvezőtlen hatások elkerülése érdekében 
a munkaerőt figyelembe kell venni a 
mechanizmus alkalmazásakor.

Or. de

Módosítás 678
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot szolgáló, 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni, vagy át kell csoportosítani az 
EMVA keretébe. A foglalkoztatásra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében a munkaerőt figyelembe kell 
venni a mechanizmus alkalmazásakor.

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot szolgáló, 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni, vagy át kell csoportosítani az 
EMVA keretébe. A foglalkoztatásra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében a munkaerőt figyelembe kell 
venni a mechanizmus alkalmazásakor. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak e 
preambulumbekezdés rendelkezéseinek 
végrehajtása során továbbra is 
biztosítaniuk kell minden mezőgazdasági 
üzem fenntartható fejlődését.

Or. ro
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Módosítás 679
Nuno Melo

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot 
szolgáló, átcsoportosítással nyújtható 
kiegészítő jövedelemtámogatás 
folyósítására kell felhasználni, vagy át 
kell csoportosítani az EMVA keretébe. A 
foglalkoztatásra gyakorolt kedvezőtlen 
hatások elkerülése érdekében a munkaerőt 
figyelembe kell venni a mechanizmus 
alkalmazásakor.

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a támogatásnak azokra a 
mezőgazdasági termelőkre kell 
összpontosulnia, akik tevőlegesen 
hozzájárulnak a fenntarthatóság 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
dimenziójához. Ez a valódik 
mezőgazdasági termelő fogalmának 
egyértelmű meghatározásával lehet elérni 
a tagállamokban. A tagállamok 
dönthetnek úgy is, hogy a közvetlen 
kifizetések összegét egy bizonyos felső 
határérték felett csökkentik, és az így 
fennmaradó összeget a termeléstől 
független közvetlen kifizetésekre 
használják fel. A foglalkoztatásra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében a munkaerőt figyelembe lehet
venni a mechanizmus alkalmazásakor.

Or. en

Módosítás 680
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget vagy a fenntarthatóságot szolgáló, 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 

(25) A jövedelemtámogatás 
méltányosabb elosztásának biztosítása 
érdekében a közvetlen kifizetések összegét 
egy bizonyos felső határérték felett 
csökkenteni kell, és az így fennmaradó 
összeget a fenntarthatóságot szolgáló, 
átcsoportosítással nyújtható kiegészítő 
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jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni, vagy át kell csoportosítani az 
EMVA keretébe. A foglalkoztatásra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében a munkaerőt figyelembe kell 
venni a mechanizmus alkalmazásakor.

jövedelemtámogatás folyósítására kell 
felhasználni.

Or. en

Indokolás

Az I. pillér kifizetéseiből fennmaradó összegnek átcsoportosítással nyújtható kifizetésnek kell 
maradnia az I. pillérben.
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