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Módosítás 1
Francisco Guerreiro
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; hangsúlyozza, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; elismeri, hogy a KAP-ot 
átfogóan meg kell reformálni annak 
érdekében, hogy összhangba kerüljön az 
európai zöld megállapodással; 
hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági 
termelőket megfelelően támogatni kell az 
európai zöld megállapodás nagyratörőbb 
céljainak elérése érdekében, azt az elvet 
követve, hogy az állami támogatásnak 
kezdettől fogva figyelembe kell vennie a 
környezetvédelmi és az egészségügyi 
szempontokat; kitart amellett, hogy a zöld 
gazdaságra való átállást elsősorban a 
KAP-kiadások jelenlegi szintjének a 
nagyobb környezetvédelmi koherencia 
mint prioritás irányába történő 
átcsoportosításával kell finanszírozni, új 
forrásokból és további uniós saját 
forrásokból pedig csak szükség esetén;

Or. en

Módosítás 2
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
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területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; hangsúlyozza, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; hangsúlyozza, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni; rámutat arra, hogy az 
európai zöld megállapodás és a 
„termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
keretében hozott kiegészítő intézkedéseket 
nem szabad a meglévő közös 
agrárpolitikai (KAP) finanszírozás kárára 
finanszírozni;

Or. de

Módosítás 3
Dan-Ștefan Motreanu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; hangsúlyozza, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás legalább a 
jelenlegi szinten marad; hangsúlyozza, 
hogy a zöld gazdaságra való átállással 
kapcsolatos minden további intézkedést, 
így a „termelőtől a fogyasztóig stratégia és 
a biológiai sokféleségre vonatkozó 
stratégia célkitűzéseinek elérését is új 
forrásokból és további uniós saját 
forrásokból kell finanszírozni;

Or. ro

Módosítás 4
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; hangsúlyozza, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás reálértéken 
legalább a jelenlegi szinten marad; 
hangsúlyozza, hogy a zöld gazdaságra való 
átállással kapcsolatos minden további 
intézkedést új forrásokból és további uniós 
saját forrásokból kell finanszírozni a 
többéves pénzügyi keretre irányuló 
javaslaton túlmenően;

Or. en

Módosítás 5
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; hangsúlyozza, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás legalább a 
jelenlegi szinten marad; hangsúlyozza, 
hogy a nagyratörő zöld célkitűzések 
megvalósítása érdekében a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

Or. en

Módosítás 6
Clara Aguilera

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; hangsúlyozza, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás legalább a 
jelenlegi szinten marad; hangsúlyozza, 
hogy a zöld gazdaságra való átállással 
kapcsolatos minden további intézkedést új 
forrásokból és további uniós saját 
forrásokból kell finanszírozni;

Or. es

Módosítás 7
Balázs Hidvéghi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; hangsúlyozza, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás legalább a 
jelenlegi szinten marad; hangsúlyozza, 
hogy a zöld gazdaságra való átállással 
kapcsolatos minden további intézkedést új 
forrásokból és további uniós saját 
forrásokból kell finanszírozni;

Or. en

Módosítás 8
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; hangsúlyozza, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 

1. azt várja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 
területéhez való hozzájárulás a jelenlegi 
szinten marad; kiemeli, hogy a zöld 
gazdaságra való átállással kapcsolatos 
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minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

minden további intézkedést új forrásokból 
és további uniós saját forrásokból kell 
finanszírozni;

Or. fr

Módosítás 9
Balázs Hidvéghi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri a KAP környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai teljesítményhez 
kapcsolódó eddigi eredményeit; 
hangsúlyozza, hogy a 2020 utáni KAP 
fokozott környezetvédelmi és éghajlat-
politikai törekvést képvisel, amely az EU-
27 minden egyes KAP-stratégiai tervében 
tükröződik; felhívja a Bizottságot, hogy 
tekintettel az új KAP nagyratörőbb 
célkitűzéseire, a zöld megállapodás 
minden új, mezőgazdasággal kapcsolatos 
klímasemleges célkitűzését külön kell 
választani a KAP-ról folyó tárgyalásoktól, 
szem előtt tartva nemcsak annak pénzügyi 
hatását, hanem az élelmezésbiztonságra 
gyakorolt hatását is;

Or. en

Módosítás 10
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a Bizottság május 27-i és 
28-i, a többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó, módosított javaslatát, beleértve 
az „Európa nagy pillanata: Helyreállítás 
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és felkészülés a jövő generációért” című 
közleményt, amelynek célja a közös 
agrárpolitika finanszírozásának növelése 
a többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
korábbi javaslathoz képest;

Or. en

Módosítás 11
Francisco Guerreiro
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a Next Generation EU 
alapon keresztül ideiglenes kiegészítő 
forrásokat biztosítsanak, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az erős többéves 
pénzügyi keret továbbra is létfontosságú;

Or. en

Módosítás 12
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy ez a megnövelt 
finanszírozás elengedhetetlen a jövőbeli 
KAP javasolt célkitűzéseinek és 
ambícióinak megvalósításához, a 
mezőgazdaságban a zöld megállapodás 
célkitűzéseinek eléréséhez, az agrár-
élelmiszeripari ágazatok ellenálló 
képességének megerősítéséhez és a 
fenntartható élelmiszer-termelés 
biztosításához, amely nemcsak egy jól 
finanszírozott KAP-tól függ, hanem a 
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többéves pénzügyi keret egyéb eszközeitől 
is, például a kutatástól, az innovációba 
vagy a digitális technológiába való 
beruházástól, valamint a mezőgazdasági 
termelők és az agrár-élelmiszeripari 
ágazat ezekhez való hozzáférésének 
elősegítésétől;

Or. en

Módosítás 13
Balázs Hidvéghi

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a Bizottságot, hogy a 
mezőgazdaságban a zöld átállásnak 
kiegyensúlyozott megközelítést kell 
biztosítania a fenntarthatóság három 
dimenziója, azaz a társadalmi, a 
környezeti és a gazdasági dimenzió 
tekintetében; hangsúlyozza a Párizsi 
Megállapodás 2.1.b. cikkének fontosságát, 
amely elismeri az élelmezésbiztonság 
biztosításának alapvető prioritását az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás révén;

Or. en

Módosítás 14
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. üdvözli azt a javaslatot, hogy 
egészítsék ki a Méltányos Átállást 
Támogató Alapot (MÁTA), többek között 
a Next Generation EU alapból származó 
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további forrásokkal, valamint a méltányos 
átállást támogató mechanizmus két 
további pillérét, nevezetesen az InvestEU 
célzott rendszerét és a közszektor-
hitelezési eszközt, és hangsúlyozza, hogy 
ahhoz, hogy a MÁTA és a zöld átállás 
sikeres és a mezőgazdaságra és a vidéki 
térségekre nézve hatékony lehessen, azt 
tisztességes, inkluzív és tudományosan 
megalapozott módon, az érdekelt felekkel 
együttműködve kell megvalósítani;

Or. en

Módosítás 15
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi a Bizottság 
„Fenntartható Európa beruházási terv” 
című közleményét (COM(2020)0021), 
hangsúlyozza azonban, hogy az abban 
javasolt elemek – többek között a 
Méltányos Átállást Támogató Alap – teljes 
mértékben a többéves pénzügyi keretről 
szóló ambiciózus megállapodástól 
függenek; mély aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a Covid19-világjárványból 
eredő új kiadási igények fedezésére 
szolgáló uniós költségvetési forrásoknak az 
időszak elejére ütemezése megfoszthatja az 
uniós mezőgazdasági termelőket a 
finanszírozástól a többéves pénzügyi keret 
utolsó éveiben, ami különösen káros lenne, 
amennyiben eleget kell tenniük a zöld 
megállapodás szerinti új 
kötelezettségeknek;

2. tudomásul veszi a Bizottság 
„Fenntartható Európa beruházási terv” 
című közleményét (COM(2020)0021), 
hangsúlyozza azonban, hogy az abban 
javasolt elemek – többek között a 
Méltányos Átállást Támogató Alap – teljes 
mértékben a többéves pénzügyi keretről 
szóló ambiciózus megállapodástól 
függenek; mély aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a Covid19-világjárványból 
eredő új kiadási igények fedezésére 
szolgáló uniós költségvetési forrásoknak az 
időszak elejére ütemezése megfoszthatja az 
uniós mezőgazdasági termelőket a 
finanszírozástól a többéves pénzügyi keret 
utolsó éveiben, ami különösen káros lenne, 
amennyiben eleget kell tenniük a zöld 
megállapodás szerinti új 
kötelezettségeknek; hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatóságra való átállásnak 
igazságosnak, méltányosnak és felelősnek 
kell lennie, és valamennyi gazdasági és 
szociális ágazatot be kell vonnia a 
mezőgazdasági ágazatra nehezedő 
különös nyomás elkerülése érdekében;
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Or. en

Módosítás 16
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi a Bizottság 
„Fenntartható Európa beruházási terv” 
című közleményét (COM(2020)0021), 
hangsúlyozza azonban, hogy az abban 
javasolt elemek – többek között a 
Méltányos Átállást Támogató Alap – teljes 
mértékben a többéves pénzügyi keretről 
szóló ambiciózus megállapodástól 
függenek; mély aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a Covid19-világjárványból 
eredő új kiadási igények fedezésére 
szolgáló uniós költségvetési forrásoknak az 
időszak elejére ütemezése megfoszthatja az 
uniós mezőgazdasági termelőket a 
finanszírozástól a többéves pénzügyi keret 
utolsó éveiben, ami különösen káros lenne, 
amennyiben eleget kell tenniük a zöld 
megállapodás szerinti új 
kötelezettségeknek;

2. tudomásul veszi a Bizottság 
„Fenntartható Európa beruházási terv” 
című közleményét (COM(2020)0021), 
hangsúlyozza azonban, hogy az abban 
javasolt elemek – többek között a 
Méltányos Átállást Támogató Alap – teljes 
mértékben a többéves pénzügyi keretről 
szóló ambiciózus megállapodástól 
függenek; mély aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a Covid19-világjárványból 
eredő új kiadási igények fedezésére 
szolgáló uniós költségvetési forrásoknak az 
időszak elejére ütemezése a programozás 
későbbi éveiben forráshiányhoz vezethet, 
ami hatással lehet a mezőgazdasági 
ágazat azon képességére, hogy teljesítse a 
„termelőtől a fogyasztóig” stratégia és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
stratégia célkitűzéseit és törekvéseit, 
továbbá megfoszthatja az uniós 
mezőgazdasági termelőket a 
finanszírozástól a többéves pénzügyi keret 
utolsó éveiben, ami különösen káros lenne, 
amennyiben eleget kell tenniük a zöld 
megállapodás szerinti új 
kötelezettségeknek;

Or. en

Módosítás 17
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Paolo De 
Castro, Marc Tarabella

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi a Bizottság 
„Fenntartható Európa beruházási terv” 
című közleményét (COM(2020)0021), 
hangsúlyozza azonban, hogy az abban 
javasolt elemek – többek között a 
Méltányos Átállást Támogató Alap – teljes 
mértékben a többéves pénzügyi keretről 
szóló ambiciózus megállapodástól 
függenek; mély aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a Covid19-világjárványból 
eredő új kiadási igények fedezésére 
szolgáló uniós költségvetési forrásoknak az 
időszak elejére ütemezése megfoszthatja az 
uniós mezőgazdasági termelőket a 
finanszírozástól a többéves pénzügyi keret 
utolsó éveiben, ami különösen káros lenne, 
amennyiben eleget kell tenniük a zöld 
megállapodás szerinti új 
kötelezettségeknek;

2. tudomásul veszi a Bizottság 
„Fenntartható Európa beruházási terv” 
című közleményét (COM(2020)0021), 
hangsúlyozza azonban, hogy az abban 
javasolt elemek – többek között a 
Méltányos Átállást Támogató Alap – teljes 
mértékben a többéves pénzügyi keretről 
szóló ambiciózus megállapodástól 
függenek; mély aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a Covid19-világjárványból 
eredő új kiadási igények fedezésére 
szolgáló uniós költségvetési forrásoknak az 
időszak elejére ütemezése megfoszthatja az 
uniós mezőgazdasági termelőket a 
finanszírozástól a többéves pénzügyi keret 
utolsó éveiben, ami különösen káros lenne, 
amennyiben eleget kell tenniük a zöld 
megállapodás szerinti szigorú 
kötelezettségeknek;

Or. en

Módosítás 18
Francisco Guerreiro
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi a Bizottság 
„Fenntartható Európa beruházási terv” 
című közleményét (COM(2020)0021), 
hangsúlyozza azonban, hogy az abban 
javasolt elemek – többek között a 
Méltányos Átállást Támogató Alap – teljes 
mértékben a többéves pénzügyi keretről 
szóló ambiciózus megállapodástól 
függenek; mély aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a Covid19-világjárványból 
eredő új kiadási igények fedezésére 
szolgáló uniós költségvetési forrásoknak az 
időszak elejére ütemezése megfoszthatja az 
uniós mezőgazdasági termelőket a 

2. tudomásul veszi a Bizottság 
„Fenntartható Európa beruházási terv” 
című közleményét (COM(2020)0021), 
hangsúlyozza azonban, hogy az abban 
javasolt elemek – többek között a 
Méltányos Átállást Támogató Alap – a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
ambiciózus megállapodástól függenek; 
mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Covid19-világjárványból eredő új kiadási 
igények fedezésére szolgáló uniós 
költségvetési forrásoknak az időszak 
elejére ütemezése megfoszthatja az uniós 
mezőgazdasági termelőket a 
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finanszírozástól a többéves pénzügyi keret 
utolsó éveiben, ami különösen káros 
lenne, amennyiben eleget kell tenniük a 
zöld megállapodás szerinti új 
kötelezettségeknek;

finanszírozástól a többéves pénzügyi keret 
utolsó éveiben, ami nehézségekhez vezetne 
a zöld megállapodás szerint rájuk háruló 
vállalások teljesítése tekintetében;

Or. en

Módosítás 19
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
Müller

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a „Next Generation EU” 
keretében 15 milliárd eurót különítsenek 
el a vidékfejlesztésre, ugyanakkor 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezen új 
eszközön belül nem javasoltak 
előirányzatokat a KAP első pillére 
számára, figyelembe véve, hogy javítani 
kell a közvetlen kifizetéseket és az ágazati 
programok támogatását annak érdekében, 
hogy segítsék a mezőgazdasági termelőket 
a Covid19-válság leküzdésében és az új 
zöld megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósításában;

Or. en

Módosítás 20
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy megkönnyítsék a köz- és 
magánfinanszírozáshoz való hozzáférést a 
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nagyobb mértékű zöld beruházások, a 
fejlesztés és a digitalizációs eszközökhöz, a 
modernizációhoz és az innovációhoz való 
hozzáférés támogatása érdekében, 
amelyek lehetővé teszik a mezőgazdasági 
termelők, a mezőgazdasági ágazat és a 
vidéki területek számára, hogy 
megfeleljenek a zöld megállapodás 
célkitűzéseinek és ambícióinak 
megvalósításával kapcsolatos 
kihívásoknak és lehetőségeknek;

Or. en

Módosítás 21
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli a többéves pénzügyi 
keretre és a Next Generation EU-ra 
vonatkozó bizottsági javaslatokat, 
beleértve a Méltányos Átállást Támogató 
Alap számára 32,5 milliárd EUR, az 
Európai Fenntartható Fejlődési Alap 
számára pedig 1 milliárd EUR összegű 
kiegészítő forrást annak megkönnyítése 
érdekében, hogy az Európai Beruházási 
Alap támogatást tudjon nyújtani a kis- és 
középvállalkozások széles körének;

Or. en

Módosítás 22
Ruža Tomašić

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kitart amellett, hogy az európai 
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zöld megállapodásból – többek között a 
„termelőtől a fogyasztóig” stratégiából és 
a 2030-ig tartó időszakra szóló 
biodiverzitási stratégiából eredő, a 
mezőgazdasági termelőkkel szembeni 
követeléseket másköltségvetési 
forrásokból is finanszírozni kell, nem csak 
a közös agrárpolitika (KAP) keretéből;

Or. hr

Módosítás 23
Francisco Guerreiro
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv bizonyos 
mértékben a magánberuházások 
bevonásán alapul, amely a Covid19-
világjárványt követő években valószínűleg 
kevésbé lesz elérhető, és hogy ezért még 
fontosabb egy erős többéves pénzügyi 
keret;

Or. en

Módosítás 24
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az EU 
mezőgazdasága az egyetlen olyan rendszer 
a világon, amely (1990 óta 20 %-kal) 
csökkentette az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását;

Or. es
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Módosítás 25
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. annak biztosítása, hogy a vidéki 
térségekben működő kis- és 
középvállalkozások – a mezőgazdasági 
üzemeket is beleértve – igénybe vehessék a 
beruházási alapokat;

Or. en

Módosítás 26
Francisco Guerreiro
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. üdvözli a Bizottság azon 
törekvését, hogy az uniós költségvetésen 
belül minden eddiginél nagyobb részt 
fordítson az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
közkiadásokra; tudomásul veszi a 
Parlament arra irányuló törekvését, hogy 
a 2021. évi költségvetésben az éghajlati 
szempontok érvényesítésére fordított 
kiadások a költségvetés 30%-át, a 
biológiai sokféleségre fordított kiadások 
pedig annak 10%-át tegyék ki; kéri, hogy 
a többéves pénzügyi keret egészében 
tűzzék ki célul az 50%-os arányt az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások 
tekintetében; emlékeztet arra, hogy a KAP 
mint a legnagyobb költségvetési tétel 
döntő fontosságú e célok elérése 
szempontjából; emlékeztet arra, hogy 
minden további forrásnak hasonlóképpen 
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hozzá kell járulnia ugyanezen célok 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 27
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja az Európai Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy adott esetben 
használják fel a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt, hogy kiegészítő 
támogatást nyújtsanak az európai 
mezőgazdasági termelőknek és 
szövetkezeti vállalkozásoknak az új 
szabályoknak való megfelelés 
biztosításának szükségességéből eredő 
kihívások koherens kezeléséhez, valamint 
az éghajlatváltozás káros hatásaihoz való 
alkalmazkodáshoz oly módon, hogy az ne 
veszélyeztesse az élelmiszer-termelést, és 
tiszteletben tartsa a fenntarthatóság elvét;

Or. en

Módosítás 28
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
tervek kidolgozásakor, a források 
elosztásakor és a hosszabb távú pénzügyi 
tervben figyelembe kell venni a különböző 
régiók és tagállamok eltérő kiindulási 
pontjait és fejlődési potenciálját;
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Or. en

Módosítás 29
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri a Bizottságot, hogy az állami 
támogatásokra és a versenyre vonatkozó 
szabályok módosítása ne veszélyeztesse a 
KAP közösségi jellegét;

Or. es

Módosítás 30
Anne Sander, Herbert Dorfmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról;

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról; rámutat ezzel 
kapcsolatban arra, hogy a zöld 
megállapodás és a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia végrehajtása nem 
vezethet a célkitűzéseink – különösen a 
mezőgazdasági termelőink fenntartható 
megélhetésének biztosítására irányuló 
célkitűzésünk – eróziójához; rámutat ezzel 
kapcsolatban arra, hogy nem kérhetjük, 
hogy a mezőgazdasági termelők többet 
tegyenek kevesebb finanszírozás mellett;
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Or. fr

Módosítás 31
Balázs Hidvéghi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról;

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról; rámutat arra, hogy a zöld 
megállapodás mezőgazdasággal 
kapcsolatos minden új éghajlatsemleges 
célkitűzése tekintetében külön jogalkotási 
javaslattervezetet kell közzétenni a 
szabályokkal összhangban, a folyamatban 
lévő jogalkotási folyamatok akadályozása 
nélkül;

Or. en

Módosítás 32
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
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született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról;

született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról; felhívja a figyelmet a KAP 
reformjával kapcsolatos tárgyalások 
késedelmére, és ragaszkodik ahhoz, hogy 
a folyamat folytatódjon és záruljon le a 
mezőgazdasági ágazat 
kiszámíthatóságának biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 33
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról;

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés jelentős részét kitevő közös 
agrárpolitika (KAP) keretének jelentős 
része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról; emlékeztet arra is, hogy a 
Bizottság értékelése szerint a KAP a 
megfelelő keret az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek 
kidolgozásához, ezért megfelelő 
finanszírozásban kell részesülnie;

Or. en

Módosítás 34
Clara Aguilera

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról;

3. emlékeztet arra, hogy a 
korszerűsített és fenntartható közös 
agrárpolitika (KAP) döntően hozzá fog 
járulni az EU általános és ambiciózus 
éghajlatpolitikai céljainak sikeréhez, és 
hogy a KAP jelentős része az éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzések támogatására fog 
irányulni; emlékeztet arra, hogy a KAP 
reformja még folyamatban van, és hogy 
még nem született döntés a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez és követelményekhez való 
pontos hozzájárulásról; e célkitűzések 
elérése nagymértékben függ attól, hogy a 
jövőbeli költségvetésekben elegendő 
forrást különítenek-e el;

Or. es

Módosítás 35
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról;

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy bár a KAP reformja 
épp a jóváhagyási folyamaton megy 
keresztül, teljes mértékben 
összeegyeztethető a zöld megállapodás és 
a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzéseivel;

Or. es

Módosítás 36
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Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról;

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására és az 
élelmiszerbiztonság biztosítására lesz 
elkülönítve; emlékeztet arra, hogy a KAP 
reformja még folyamatban van, és hogy 
még nem született döntés a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez és követelményekhez való 
pontos hozzájárulásról;

Or. en

Módosítás 37
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról;

3. emlékeztet arra, hogy a közös 
agrárpolitika (KAP) keretének jelentős 
része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz elkülönítve; 
emlékeztet arra, hogy a KAP reformja még 
folyamatban van, és hogy még nem 
született döntés a környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez és 
követelményekhez való pontos 
hozzájárulásról;

Or. en

Módosítás 38
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Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés legnagyobb részét kitevő 
közös agrárpolitika (KAP) keretének 
jelentős része az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzések támogatására lesz 
elkülönítve; emlékeztet arra, hogy a KAP 
reformja még folyamatban van, és hogy 
még nem született döntés a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez és követelményekhez való 
pontos hozzájárulásról;

3. emlékeztet arra, hogy a KAP 
reformja még folyamatban van, és hogy 
még nem született döntés a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekhez és követelményekhez való 
pontos hozzájárulásról; hangsúlyozza, 
hogy az uniós költségvetés legnagyobb 
részét kitevő közös agrárpolitika (KAP) 
keretének jelentős részét az éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzések támogatására 
kell elkülöníteni;

Or. en

Módosítás 39
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy a Bizottság a 
Fenntartható Európa beruházási tervről 
szóló közleményében megállapítja, hogy 
jelentős beruházásokra van szükség a 
mezőgazdaság terén, különösen a tágabb 
környezeti kihívások, többek között a 
biológiai sokféleség csökkenése és a 
környezetszennyezés kezelése érdekében; 
kiemeli azonban, hogy a Bizottság ezeket 
óvatos becsléseknek is minősíti, mivel nem 
állnak rendelkezésre adatok az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, valamint az 
ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
helyreállításával/megőrzésével 
kapcsolatos beruházási igények pontos 
felméréséhez;
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Or. en

Módosítás 40
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat a megújuló nyersanyagok 
és a megújuló energia válságbiztos hazai 
termelésére, és az EU biogazdasági 
stratégiájának végrehajtása és folytatása 
érdekében felszólít egy faalapú építkezési 
offenzíva és egy felújítási offenzíva 
létrehozására, amely a hazai megújuló 
nyersanyagok és a fenntartható megújuló 
energiák felhasználására összpontosít;

Or. de

Módosítás 41
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy pénzügyileg mindig 
ellentételezzék a fokozódó ökológiai 
követelményeket; rámutat arra, hogy az 
egyoldalú feltételek sem az európai 
mezőgazdaságnak, sem a környezetnek 
nem kedveznek, ha az európai 
élelmiszertermelés harmadik országokba 
való áthelyezését eredményezik;

Or. de

Módosítás 42
Irène Tolleret, Ulrike Müller
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a zöld 
megállapodás célkitűzéseinek elérését 
célzó KAP-intézkedésekkel 
összefüggésben érvényesíteni kell a nemek 
közötti egyenlőség általános elvét a női 
mezőgazdasági termelők ökológiai 
átállásának biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 43
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet a Számvevőszék azon 
megállapításaira, hogy a jelenlegi KAP 
éghajlati elszámolása pontatlan, és hogy 
hasonlóképpen irreálisnak tűnik a 
jövőbeli KAP környezeti és éghajlati 
célkitűzésekhez való hozzájárulására 
vonatkozó bizottsági becslés1a; 
hangsúlyozza, hogy a KAP-
intézkedéseknek tudományos 
bizonyítékokkal alátámasztottan valóban 
pozitívnak kell lenniük az éghajlat 
szempontjából ahhoz, hogy ilyennek 
számíthassanak;
_________________
1a A Számvevőszék 7/2018. sz. véleménye, 
3. bekezdés

Or. en

Módosítás 44
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Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. tudomásul veszi az Európai 
Számvevőszék 13/2020. sz. jelentésének 
megállapításait, amelyek szerint a 
biológiai sokféleséget támogató KAP-
kiadások nyomon követése módszertani 
hiányosságokat mutat; megjegyzi továbbá, 
hogy a Bizottság 2019. novemberi értékelő 
jelentése1b a nyomonkövetési adatok 
hiányát is több KAP-eszköz és -intézkedés, 
valamint nettó hatásuk megfelelő 
értékelésének akadályaként azonosítja; 
kéri a biológiai sokféleség költségvetési 
nyomon követésének tudományos 
bizonyítékokkal alátámasztott 
felülvizsgálatát, és különösen a 
mezőgazdasági földterületek biológiai 
sokféleségére vonatkozó mutatók 
továbbfejlesztését a KAP-eszközök 
hatásának értékelése érdekében; 
ismételten felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy tűzzenek ki egyértelmű, 
legalább 10%-os mértékű kiadási célt a 
biológiai sokféleség általános 
érvényesítésére a többéves pénzügyi 
keretben, az éghajlati szempontok 
általános érvényesítésére vonatkozó 
kiadási cél mellett1a;
_________________
1a Az Európai Parlament 2020. január 16-
i állásfoglalása a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény részes felei konferenciájának 
15. üléséről (COP15)
1b Európai Bizottság Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóság, A KAP 
biológiai sokféleségre, tájakra és 
élőhelyekre gyakorolt hatásának 
értékelése (Alliance Environnement) – 
2018-0492 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/key_policies/documents/ext-eval-
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biodiversity-final-report_2020_en.pdf

Or. en

Módosítás 45
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. tudomásul veszi a Bizottság saját 
értékelését, amely szerint az új KAP-ra 
vonatkozó javaslatok csak bizonyos 
feltételek mellett egyeztethetők össze az 
európai zöld megállapodással, 
nevezetesen egy ambiciózus feltételességi 
rendszer, a kötelező ökorendszerekre 
fordított elegendő és hatékony kiadások, 
valamint a megfelelő visszalépést kizáró 
elv mellett; felszólítja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő egy listát az 
ökorendszerekről a közös törekvés és 
hatékonyság biztosítása érdekében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a stratégiai 
tervek tervezetének benyújtása előtt adjon 
személyre szabott ajánlásokat az egyes 
tagállamoknak a KAP célkitűzéseiről, 
majd végezze el a stratégiai tervek 
tervezetének teljes körű előzetes 
értékelését;

Or. en

Módosítás 46
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. hangsúlyozza, hogy koherenciára 



PE653.799v01-00 28/34 AM\1207549HU.docx

HU

van szükség a KAP első és második pillére 
között az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek támogatására szolgáló 
közpénzek hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében; felszólítja a 
Bizottságot különösen annak 
biztosítására, hogy a tagállamok stratégiai 
tervei fokozott környezetvédelmi és 
állatjóléti törekvéseket valósítsanak meg, 
különösen az első pillérben, szigorú 
feltételességi követelményeken és 
ambiciózus ökorendszereken, valamint a 
termeléstől függő önkéntes támogatás 
éghajlati, környezeti és állatjóléti 
hatásainak alapos szűrésén alapulva;

Or. en

Módosítás 47
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. hangsúlyozza az állatjólét 
jelentőségét a zöld megállapodás 
különböző vonatkozásaiban, és úgy véli, 
hogy az állatjólét javítása többek között az 
antimikrobiális rezisztencia kezelésének és 
a termelés környezeti hatása – különösen 
a vízszennyezés – csökkentésének 
párhuzamos javulásához, valamint az 
intenzív termelési módokról való átállás 
révén a vidékfejlesztési lehetőségekhez 
vezethet; hasonlóképpen kiemeli, hogy az 
állatjólét továbbra is kulcsfontosságú 
kérdés a polgárok számára, különösen a 
haszonállatok jóléte tekintetében1a;
_________________
1a Európai Bizottság (2016), 442. sz. 
Eurobarométer tematikus felmérés; Az 
európaiak állatjóléttel kapcsolatos 
attitűdjei 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/data
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set/S2096_84_4_442_ENG

Or. en

Módosítás 48
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3g. üdvözli a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló rendelet és a kapcsolódó másodlagos 
jogszabályok kidolgozását, amelyek 
lehetővé teszik a valóban fenntartható 
befektetések ellenőrzését; kéri, hogy az 
uniós taxonómiát alkalmazzák az EMVA 
keretében végrehajtott befektetések 
átvilágítására;

Or. en

Módosítás 49
Michaela Šojdrová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Covid19-járvány közelmúltbeli kitörése 
rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság 
stratégiai szerepet játszik a biztonságos és 
jó minőségű élelmiszerek megfizethető 
áron történő biztosításában; hangsúlyozza, 
hogy az uniós mezőgazdasági termelők 
által a fenntarthatóbb élelmiszer-termelés 
érdekében tett erőfeszítéseket nem áshatja 
alá az olyan harmadik országokból 
származó termékek behozatala, amelyek 
nem felelnek meg az uniós élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti és 

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Covid19-járvány közelmúltbeli kitörése 
rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság 
stratégiai szerepet játszik a biztonságos és 
jó minőségű élelmiszerek megfizethető 
áron történő biztosításában; hangsúlyozza, 
hogy az uniós mezőgazdasági termelők 
által a fenntarthatóbb élelmiszer-termelés 
érdekében tett erőfeszítéseket nem áshatja 
alá az olyan harmadik országokból 
származó termékek behozatala, amelyek 
nem felelnek meg az uniós élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti és 
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szociális normáknak. szociális normáknak; emlékeztet arra, 
hogy tanulni kell a Covid19-válságából, 
különösen a stratégiai területeken. Ezért 
azt javasolja, hogy uniós szinten 
koordinálják a stratégiai kapacitás 
kiépítését az EU-ban annak érdekében, 
hogy válság esetén biztosítani lehessen az 
alapvető élelmiszereket. Erre a célra a 
SEIP-et kell használni.

Or. en

Módosítás 50
Daniel Buda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Covid19-járvány közelmúltbeli kitörése 
rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság 
stratégiai szerepet játszik a biztonságos és 
jó minőségű élelmiszerek megfizethető 
áron történő biztosításában; hangsúlyozza, 
hogy az uniós mezőgazdasági termelők 
által a fenntarthatóbb élelmiszer-termelés 
érdekében tett erőfeszítéseket nem áshatja 
alá az olyan harmadik országokból 
származó termékek behozatala, amelyek 
nem felelnek meg az uniós élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti és 
szociális normáknak.

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Covid19-járvány közelmúltbeli kitörése 
rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság 
stratégiai szerepet játszik a biztonságos és 
jó minőségű élelmiszerek megfizethető 
áron történő biztosításában, és az ágazat 
működőképességének megőrzésével 
elkerülte az élelmiszerválságot; 
hangsúlyozza a „nélkülözhetetlen 
munkavállalók” kulcsfontosságú szerepét 
a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó 
ágazatban a válság idején, és kitart 
amellett, hogy e munkavállalók számára 
megfelelő és biztonságos 
munkakörülményeket kell biztosítani; 
hangsúlyozza, hogy az uniós 
mezőgazdasági termelők által a 
fenntarthatóbb élelmiszer-termelés 
érdekében tett erőfeszítéseket nem áshatja 
alá az olyan harmadik országokból 
származó termékek behozatala, amelyek 
nem felelnek meg az uniós élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti és 
szociális normáknak.

Or. en
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Módosítás 51
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Covid19-járvány közelmúltbeli kitörése 
rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság 
stratégiai szerepet játszik a biztonságos és 
jó minőségű élelmiszerek megfizethető 
áron történő biztosításában; hangsúlyozza, 
hogy az uniós mezőgazdasági termelők 
által a fenntarthatóbb élelmiszer-termelés 
érdekében tett erőfeszítéseket nem áshatja 
alá az olyan harmadik országokból 
származó termékek behozatala, amelyek 
nem felelnek meg az uniós élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti és 
szociális normáknak.

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Covid19-járvány közelmúltbeli kitörése 
rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság 
stratégiai szerepet játszik a biztonságos és 
jó minőségű élelmiszerek megfizethető 
áron történő biztosításában; hangsúlyozza, 
hogy az uniós mezőgazdasági termelők 
által a fenntarthatóbb élelmiszer-termelés 
érdekében tett erőfeszítéseket nem 
áshatják alá az új zöld kötelezettségek és 
az olyan harmadik országokból származó 
termékek behozatala, amelyek nem 
felelnek meg az uniós élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti és 
szociális normáknak.

Or. es

Módosítás 52
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Covid19-járvány közelmúltbeli kitörése 
rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság 
stratégiai szerepet játszik a biztonságos és 
jó minőségű élelmiszerek megfizethető 
áron történő biztosításában; hangsúlyozza, 
hogy az uniós mezőgazdasági termelők 
által a fenntarthatóbb élelmiszer-termelés 
érdekében tett erőfeszítéseket nem áshatja 
alá az olyan harmadik országokból 
származó termékek behozatala, amelyek 
nem felelnek meg az uniós élelmiszer-
biztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti és 

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Covid19-járvány közelmúltbeli kitörése 
rávilágított arra, hogy a mezőgazdaság 
stratégiai szerepet játszik a biztonságos és 
jó minőségű élelmiszerek megfizethető 
áron történő biztosításában; hangsúlyozza, 
hogy az uniós élelmiszer-biztonsági, 
környezetvédelmi, állatjóléti és szociális 
normákat teljes mértékben alkalmazni 
kell a harmadik országokból származó 
termékek behozatalára, kiteljesítve az 
uniós mezőgazdasági termelők által a 
fenntarthatóbb élelmiszer-termelés 
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szociális normáknak. érdekében tett erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 53
Ivo Hristov

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a zöld megállapodás 
célkitűzéseinek európai szintű elérése és 
nemzetközi szintű előmozdítása érdekében 
a Bizottságnak értékelnie kell a 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
behozatali vámkontingenseket, és 
javaslatot kell tennie azok növelésére azon 
országok esetében, amelyek a 
mezőgazdasági termelőik tekintetében 
nem alkalmaznak az uniós normákhoz és 
követelményekhez hasonló normákat és 
követelményeket, vagy nem gondoskodtak 
azoknak a belátható jövőben történő 
alkalmazásáról;

Or. bg

Módosítás 54
Francisco Guerreiro
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiában 
megfogalmazott, a fenntartható 
élelmiszer-beszerzésre vonatkozó kötelező 
minimumkritériumok kidolgozására 
irányuló törekvést a közpénzek 
felhasználásának a zöld megállapodáshoz 
való igazítása érdekében; felszólít a 
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táplálkozással és az egészséggel 
kapcsolatos szempontok fokozottabb 
integrálására az élelmiszerek 
közbeszerzésébe.

Or. en

Módosítás 55
Dan-Ștefan Motreanu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a környezetbarát 
alternatív átállási technológiák 
azonosítására irányuló kutatás és 
innováció finanszírozásának fontosságát, 
és úgy véli, hogy azokhoz minden 
mezőgazdasági termelőnek, így a 
mezőgazdasági kistermelőknek is hozzá 
kell férniük.

Or. ro

Módosítás 56
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az érzékeny 
mezőgazdasági termékekre megfelelő 
külső biztosítékok vonatkozzanak, és 
kijelenti, hogy a folyamat során 
egyértelműen bizonyítani kell a fogyasztók 
számára az uniós élelmiszer-termelés 
magas színvonalát;

Or. de
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Módosítás 57
Ruža Tomašić

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kitart amellett, hogy a közös 
agrárpolitika (KAP) keretösszegén túl 
további pénzügyi forrásokat kell 
biztosítani a Covid19-válság vagy más 
válsághelyzet következtében felmerülő 
mezőgazdasági termelői igények 
kielégítésére;

Or. hr

Módosítás 58
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy mind a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia, mind a jövőbeli 
éghajlatpolitika keretében ismerjék el az 
európai mezőgazdaságot rendszerszintű 
jelentőségű ágazatként, és hogy az ellátás 
biztonságát mint stabilitási tényezőt kellő 
mértékben vegyék figyelembe és tartsák 
mindenkor szem előtt.

Or. de


