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Módosítás 1
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret új 3. fejezetének javasolt 
felülvizsgált felső határában 2021-ben 
valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 
a KAP finanszírozásának legalább a 
jelenlegi szinten tartását;

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret új 3. fejezetének javasolt 
felülvizsgált felső határában 2021-ben 
valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 
a KAP finanszírozásának legalább a 
jelenlegi szinten tartását; rámutat, hogy a 
Covid19-világjárvány súlyosan érintett 
számos mezőgazdasági ágazatot, és az 
esetleges csökkentések a válság 
elmélyüléséhez és más ágazatokra való 
továbbterjedéséhez is vezethetnek;

Or. ro

Módosítás 2
Michal Wiezik

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret új 3. fejezetének javasolt 
felülvizsgált felső határában 2021-ben 
valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret új 3. fejezetének javasolt 
felülvizsgált felső határában 2021-ben 
valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 



PE655.968v01-00 4/42 AM\1211985HU.docx

HU

a KAP finanszírozásának legalább a 
jelenlegi szinten tartását;

a KAP finanszírozásának legalább a 
jelenlegi szinten tartását; ezzel 
összefüggésben emlékeztet különösen az 
élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság 
jövőjéről szóló, 2018. május 30-i 
állásfoglalására1a, amelyben kitartott 
amellett, hogy a mezőgazdasági és a 
vidékfejlesztési költségvetés csökkentése 
nem vezethet az ambíciók csökkentéséhez;
_________________
1a Elfogadott szövegek, 2018.05.30, 
P8_TA(2018)0224.

Or. en

Módosítás 3
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret új 3. fejezetének javasolt 
felülvizsgált felső határában 2021-ben 
valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 
a KAP finanszírozásának legalább a 
jelenlegi szinten tartását;

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret új 3. fejezetének javasolt 
felülvizsgált felső határában 2021-ben 
valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 
a KAP 2021–2027 közötti 
finanszírozásának legalább a jelenlegi 
szinten tartását;

Or. fr

Módosítás 4
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret új 3. fejezetének javasolt 
felülvizsgált felső határában 2021-ben 
valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 
a KAP finanszírozásának legalább a 
jelenlegi szinten tartását;

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret új 3. fejezetének javasolt 
felülvizsgált felső határában 2021-ben 
valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 
a KAP finanszírozásának – reálértéken – 
legalább a jelenlegi szinten tartását;

Or. en

Módosítás 5
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében
Maxette Pirbakas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret új 3. fejezetének javasolt 
felülvizsgált felső határában 2021-ben 
valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 
a KAP finanszírozásának legalább a 
jelenlegi szinten tartását;

1. mélységesen sajnálja, hogy a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret új 3. fejezetének 
javasolt felülvizsgált felső határában 2021-
ben valószínűleg csökkenni fognak a közös 
agrárpolitika (KAP) kiadásainak fő 
kategóriái, nevezetesen a közvetlen 
kifizetések, a piaci intézkedések és a 
vidékfejlesztés; emlékeztet a Parlament 
korábbi állásfoglalásaira, amelyekben kérte 
a KAP finanszírozásának legalább a 
jelenlegi szinten tartását;

Or. en

Módosítás 6
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Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli a Parlament álláspontját, 
miszerint a következő többéves pénzügyi 
keretnek az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódóan egy jogilag kötelező 30%-os 
kiadási célértéket, a biológiai sokféleség 
tekintetében pedig egy 10%-os kiadási 
célértéket kell magában foglalnia; 
hangsúlyozza ezért, hogy mihamarabb 
átlátható, átfogó és átgondolt 
nyomonkövetési módszertant kell 
elfogadni mindkét kiadási célérték 
tekintetében, és azt szükség esetén a 
többéves pénzügyi keret félidős 
felülvizsgálata során ki kell igazítani; 
hangsúlyozza, hogy a 2021-es év – az 
éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos megfelelő 
kiadások és megbízható nyomon követés 
nélkül – a következő többéves pénzügyi 
keret egészében akadályozhatja e 
célértékek elérését;

Or. en

Módosítás 7
Michal Wiezik

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. egyetért a 2021-re vonatkozó 
költségvetési tervezettel1a, miszerint az a 
tény, hogy a KAP új reformja csak 2021 
után alkalmazandó, nem mehet annak 
rovására, hogy nem tudják teljesíteni az 
európai zöld megállapodást; reményét 
fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy jóllehet 
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2021-ben a KAP-ot továbbra is a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó 
szabályokkal összhangban fogják 
végrehajtani, a helyszínen végrehajtott 
döntések és intézkedések kedvezőbb 
változásokat fognak előidézni, és ennek 
nyomán elindulhatunk a valóban 
fenntartható átmenet felé vezető úton, 
többek között a mezőgazdasági termelők, 
az élelmezésbiztonság és az uniós 
gazdálkodás jövője érdekében;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/2020-06-24_12h30_-_soe2021_-_full_-
_v3.pdf.

Or. en

Módosítás 8
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megjegyzi, hogy a Next Generation 
EU eszközzel kapcsolatos 
kötelezettségvállalási előirányzat a 2021-
es költségvetéshez rendelet címzett 
bevételként 211 milliárd EUR; némi 
aggodalommal jegyzi meg, hogy ez az 
összeg a rendszeres uniós költségvetési 
előirányzatok megközelítőleg 126%-át 
teszi ki, anélkül azonban, hogy ahhoz 
ugyanolyan szintű parlamenti ellenőrzés 
kapcsolódna; különösképpen 
szorgalmazza, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos 30%-os, illetve a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos 10%-os kiadási 
célértéket a Next Generation EU eszköz és 
az általános költségvetés esetében is 
ugyanúgy alkalmazzák;
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Or. en

Módosítás 9
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a Next 
Generation EU eszközből az EMVA 
számára elkülönített forrásokat 
ugyanabban az ütemezésben kell 
rendelkezésre bocsátani, mint a Next 
Generation EU által támogatott egyéb 
programok esetében, mivel ebből az új 
helyreállítási eszközből sürgősen előre 
kell ütemezni az uniós 
kötelezettségvállalásokat;

Or. en

Módosítás 10
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében
Maxette Pirbakas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi az 55 182 millió 
EUR összegű kötelezettségvállalási és 
54 879,9 millió EUR összegű kifizetési 
előirányzatot a mezőgazdaság területén; 
aggodalmát fejezi ki az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 
előirányzatainak jelentős csökkenése miatt 
(–3231 millió EUR kötelezettségvállalási 
és –3215 millió EUR kifizetési előirányzat) 
a 2020-as pénzügyi év költségvetéséhez 
képest; megjegyzi, hogy a 2020. évi 

2. tudomásul veszi az 55 182 millió 
EUR összegű kötelezettségvállalási és 
54 879,9 millió EUR összegű kifizetési 
előirányzatot a mezőgazdaság területén; 
aggodalmát fejezi ki az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 
előirányzatainak jelentős csökkenése miatt 
(–3231 millió EUR kötelezettségvállalási 
és –3215 millió EUR kifizetési előirányzat) 
a 2020-as pénzügyi év költségvetéséhez 
képest; tudomásul veszi az EMGA-ból az 
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költségvetéshez képest az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) kötelezettségvállalási 
előirányzatait 15 002,9 millió euróra 
(+ 2,1%) és kifizetési előirányzatait 14 715 
millió euróra (+ 12,2%) emelték; 
tudomásul veszi az EMGA-ból az EMVA-
ba átcsoportosított –753,9 millió euró nettó 
összeget;

EMVA-ba átcsoportosított –753,9 millió 
euró nettó összeget; kéri, hogy az EMGA-
val kapcsolatos kiadásokat 3231 millió 
EUR összegű kötelezettségvállalással 
54 413 millió EUR-ra növeljék, hogy a 
KAP-hoz kapcsolódó kiadások 2020-hoz 
képest ne csökkenjenek;

Or. en

Módosítás 11
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi az 55 182 millió 
EUR összegű kötelezettségvállalási és 
54 879,9 millió EUR összegű kifizetési 
előirányzatot a mezőgazdaság területén; 
aggodalmát fejezi ki az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 
előirányzatainak jelentős csökkenése miatt 
(–3231 millió EUR kötelezettségvállalási 
és –3215 millió EUR kifizetési előirányzat) 
a 2020-as pénzügyi év költségvetéséhez 
képest; megjegyzi, hogy a 2020. évi 
költségvetéshez képest az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) kötelezettségvállalási 
előirányzatait 15 002,9 millió euróra 
(+ 2,1%) és kifizetési előirányzatait 14 715 
millió euróra (+ 12,2%) emelték; 
tudomásul veszi az EMGA-ból az EMVA-
ba átcsoportosított –753,9 millió euró nettó 
összeget;

2. tudomásul veszi az 55 182 millió 
EUR összegű kötelezettségvállalási és 
54 879,9 millió EUR összegű kifizetési 
előirányzatot a mezőgazdaság területén; 
aggodalmát fejezi ki az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 
előirányzatainak jelentős, 7,4%-os 
csökkenése miatt (–3231 millió EUR 
kötelezettségvállalási és –3215 millió EUR 
kifizetési előirányzat) a 2020-as pénzügyi 
év költségvetéséhez képest; megjegyzi, 
hogy a 2020. évi költségvetéshez képest az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) kötelezettségvállalási 
előirányzatait 15 002,9 millió euróra 
(+ 2,1%) és kifizetési előirányzatait 14 715 
millió euróra (+ 12,2%) emelték; 
tudomásul veszi az EMGA-ból az EMVA-
ba átcsoportosított –753,9 millió euró nettó 
összeget;

Or. en

Módosítás 12
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Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy a jelenlegi Covid19-
járvány rávilágított arra, hogy a 
mezőgazdaság stratégiai szerepet játszik 
az élelmezési válság elkerülésében azáltal, 
hogy biztonságos, kiváló minőségű és 
megfizethető élelmiszereket biztosít; kitart 
amellett, hogy az élelmiszerláncok 
biztonságának, fenntarthatóságának és 
rezilienciájának biztosításához további 
beruházásokra van szükség a vidéki 
térségekben a mezőgazdasági termelők, a 
szövetkezetek és a kis- és 
középvállalkozások esetében;

Or. en

Módosítás 13
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri, hogy további forrásokat 
különítsenek el a piaci intézkedésekre 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
Covid19-járvány és különösen az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépése 
következtében kialakuló további piaci 
zavarok esetében a megfelelő eszközök 
azonnal rendelkezésre álljanak;

Or. en

Módosítás 14
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-



AM\1211985HU.docx 11/42 PE655.968v01-00

HU

Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet továbbá arra, hogy a 
Bizottság értékelése szerint a KAP volt a 
megfelelő keret az európai zöld 
megállapodásban szereplő célértékek 
kidolgozásához; megjegyzi ezért, hogy a 
fokozott fenntarthatósági követelmények 
megfelelő finanszírozást igényelnek;

Or. en

Módosítás 15
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és 
-ellátás fontosságára; emlékeztet arra, hogy 
az élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika és a 
környezetvédelem megfelelő 
finanszírozására vonatkozó 
kötelezettségvállalásait, amelyekből a 
mezőgazdasági ágazatnak jelentős 
mértékben részesülnie kell az európai zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez; 
megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
súlyos hatással volt számos uniós 
gazdaságra, valamint rávilágított az uniós 
élelmiszer-termelés és -ellátás 
fontosságára; emlékeztet arra, hogy az 
élelmiszer-önrendelkezés és az 
élelmiszerlánc fenntarthatósága 
beruházásokat és támogatást igényel a 
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(kkv-k) számára a vidéki térségekben; mezőgazdasági termelők és a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára a 
vidéki térségekben; kiemeli ezért, hogy a 
Covid19-járvány, valamint az éghajlati 
válság és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos válság alátámasztja, hogy 
erős EMVA-ra van szükség;

Or. en

Módosítás 16
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és 
-ellátás fontosságára; emlékeztet arra, hogy 
az élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára a vidéki térségekben;

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági termelők részéről – a 
termelékenység és a bevételek 
csökkenésének elkerülése érdekében, 
ugyanakkor magasabb költségekkel 
szembesülve – komoly beruházásokat 
igényel a mezőgazdasági tevékenységekre 
vonatkozó fenntarthatósági követelmények 
annak érdekében történő megerősítése, 
hogy hozzájáruljanak az éghajlati és 
környezeti célok 2030-ig történő 
megvalósításához, valamint azt, hogy ez 
nem érhető el a KAP megfelelő 
finanszírozása nélkül; felhívja a figyelmet 
arra, hogy a COVID19-válság rávilágított 
az uniós élelmiszer-termelés és -ellátás 
fontosságára; emlékeztet arra, hogy az 
élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
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fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára a vidéki térségekben;

Or. it

Módosítás 17
Michal Wiezik

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és 
-ellátás fontosságára; emlékeztet arra, hogy 
az élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára a vidéki térségekben;

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait; 
megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást és lényegesen jobb 
alapfeltételeket igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy jóllehet a COVID19-
válság rávilágított az uniós élelmiszer-
termelés és -ellátás fontosságára, az 
értékelések szerint a legfenyegetőbb 
kockázat évek óta abban rejlik, ha nem 
alkalmazkodunk az éghajlatváltozáshoz és 
nem mérsékeljük annak hatásait, és az 
előttünk álló legnagyobb kockázatokat a 
környezeti kockázatok jelentik 1a; 
emlékeztet arra, hogy ezek a kihívások 
beruházásokat, független tanácsadást, 
tudástranszfert és egyéb támogatást 
igényelnek a mezőgazdasági termelők és a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
számára a vidéki térségekben;

_________________
1a Globális kockázatokról szóló jelentések 
– a 2018., 2019. és 2020. évi jelentés az 
éghajlati válságot a 10 legjelentősebb 
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válság közé sorolja, ráadásul a 2019. és 
2020. évi jelentésben az első helyen áll. 
Mindhárom jelentés hatásuk és 
valószínűségük szempontjából a 
legsúlyosabbak közé tartozóként öt 
környezeti kockázatot sorol fel, és köztük 
van a biológiai sokféleség csökkenése is (a 
2020. évi jelentésben a 3. helyen áll).

Or. en

Módosítás 18
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és 
-ellátás fontosságára; emlékeztet arra, 
hogy az élelmezésbiztonság és az 
élelmiszerlánc fenntarthatósága 
beruházásokat és támogatást igényel a 
mezőgazdasági termelők és a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára a 
vidéki térségekben;

3. sürgeti ezért a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; hangsúlyozza, hogy a Next 
Generation EU eszközből az említett 
célértékek eléréséhez nyújtott, a 
vidékfejlesztés alkalmazási körébe tartozó 
támogatást 2021-től mihamarabb 
rendelkezésre kell bocsátani;

Or. en
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Módosítás 19
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és 
-ellátás fontosságára; emlékeztet arra, hogy 
az élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára a vidéki térségekben;

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és 
-ellátás fontosságára; hangsúlyozza, hogy 
a mezőgazdaságban a legkorszerűbb 
technológiák beszerzéséhez fokozni kell a 
finanszírozáshoz való hozzáférést;  
emlékeztet arra, hogy az 
élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
fenntarthatósága prioritást élvez, valamint 
beruházásokat és támogatást igényel a 
mezőgazdasági termelők és a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára a 
vidéki térségekben;

Or. ro

Módosítás 20
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében
Maxette Pirbakas

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és 
-ellátás fontosságára; emlékeztet arra, hogy 
az élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára a vidéki térségekben;

3. sürgeti a Tanácsot, hogy – ahogy 
azt a Parlament a korábbi 
állásfoglalásában is kérte – tegye lehetővé 
az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap realisztikus finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás ambiciózus 
céljainak eléréséhez; megjegyzi, hogy a 
fokozott fenntarthatósági követelmények 
megfelelő finanszírozást igényelnek; 
felhívja a figyelmet arra, hogy a 
COVID19-válság rávilágított az uniós 
élelmiszer-termelés és -ellátás 
fontosságára; emlékeztet arra, hogy az 
élelmiszer-önrendelkezés, az 
élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára a vidéki térségekben és a 
legkülső régiókban;

Or. en

Módosítás 21
Maria Noichl, Carmen Avram

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
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vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és 
-ellátás fontosságára; emlékeztet arra, hogy 
az élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára a vidéki térségekben;

vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított a regionális élelmiszerek 
termelésének és ellátásának kiemelt 
fontosságára az Unióban; emlékeztet arra, 
hogy az élelmezésbiztonság és az 
élelmiszerlánc fenntarthatósága 
beruházásokat és támogatást igényel a 
mezőgazdasági termelők és a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára a 
vidéki térségekben;

Or. de

Módosítás 22
Ruža Tomašić

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez; megjegyzi, hogy a fokozott 
fenntarthatósági követelmények megfelelő 
finanszírozást igényelnek; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a COVID19-válság 
rávilágított az uniós élelmiszer-termelés és 
-ellátás fontosságára; emlékeztet arra, hogy 
az élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
fenntarthatósága beruházásokat és 

3. sürgeti a Tanácsot, hogy tegye 
lehetővé az Unió számára, hogy teljesítse a 
biztonságos, magas színvonalú élelmiszer-
ellátás, az éghajlat-politika, a 
környezetvédelem, valamint az igazságos 
átmeneti mechanizmus és a méltányos 
átmeneti alap megfelelő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait, 
amelyekből a mezőgazdasági ágazatnak 
jelentős mértékben részesülnie kell az 
európai zöld megállapodás ambiciózus 
céljainak eléréséhez; megjegyzi, hogy a 
fokozott fenntarthatósági követelmények 
megfelelő finanszírozást igényelnek; 
felhívja a figyelmet arra, hogy a 
COVID19-válság rávilágított az uniós 
élelmiszer-termelés és -ellátás 
fontosságára; emlékeztet arra, hogy az 
élelmezésbiztonság és az élelmiszerlánc 
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támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára a vidéki térségekben;

fenntarthatósága beruházásokat és 
támogatást igényel a mezőgazdasági 
termelők és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára a vidéki térségekben;

Or. hr

Módosítás 23
Michal Wiezik

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy a Számvevőszék 
5/2020. sz. véleménye1a szerint a 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
teljesítménye és az annak keretében 
nyújtott finanszírozás közötti kapcsolat 
viszonylag gyenge, és jelentős a 
kockázata, hogy újra meg újra további 
forrásokat fognak elkülöníteni a 
sikertelen átállás finanszírozására; 
hangsúlyozza, hogy az igények megfelelő 
felmérése elősegítené az uniós 
finanszírozási források jobb elosztását, és 
az elérendő célkitűzéseket helyezné a 
középpontba;
_________________
1a Az 5/2020. sz. vélemény (az EUMSZ 
288. cikkének (4) bekezdése és 322. cikke 
(1) bekezdésének a) pontja alapján) a 
Méltányos Átállást Támogató Alap 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló 2020. január 
14-i és 2020. május 28-i 2020/0006 (COD) 
bizottsági javaslatról; elérhető: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/OP20_05/OP20_05_HU.pdf.

Or. en

Módosítás 24
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Anne Sander

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálja, hogy a POSEI programot 
9 millió euróval megkurtították, ami 
3,9%-os csökkentést jelent annak ellenére, 
hogy a Bizottság többféle 
kötelezettségvállalást tett az Unió legkülső 
régióinak támogatását célzó összegek 
szinten tartására;

Or. fr

Módosítás 25
Michal Wiezik

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos kiadások 
tekintetében alkalmazott nyomonkövetési 
gyakorlat szerint a KAP az összes uniós 
eszköz teljes hozzájárulásának 
megközelítőleg 75%-át biztosítja1a; kiemeli 
a Számvevőszék következtetését, miszerint 
megbízhatatlan az a módszer, ahogy a 
Bizottság nyomon követi a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos uniós 
költségvetési kiadásokat1b; hangsúlyozza, 
hogy a KAP közvetlen kifizetéseinek 
hatása korlátozott vagy nem ismert, 
valamint a Bizottság és a tagállamok 
előnyben részesítik a kisebb hatással bíró 
vidékfejlesztési intézkedéseket; 
nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 
jobban kövesse nyomon a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos kiadásokat, 
valamint objektíven értékelje, hogy e 
kiadások valóban hozzájárulnak-e a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
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megállításához;
_________________
1a Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi 
évre vonatkozó általános költségvetési 
tervezete; a 2020. évi pénzügyi évre 
vonatkozó általános költségvetési tervezet 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf.
1b 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_far
mland_EN.pdf.

Or. en

Módosítás 26
Anne Sander

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek népszerűsítésére szánt 
előirányzatok csökkentése (-4 millió euró, 
azaz 2,1%-os csökkentés) és a 
mezőgazdasági piacokon alkalmazott 
intervenciós intézkedésekre – például a 
magántárolásra és az állami intervencióra 
– szánt előirányzatok szűkössége 
(10 millió euró) nem illeszkedik a 
továbbra is instabil mezőgazdasági piaci 
helyzethez és ahhoz, hogy fel kell lendíteni 
a mezőgazdasági termékek előállítását és 
fogyasztását az egységes piacon és a külső 
piacokon;

Or. fr

Módosítás 27
Michal Wiezik
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Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a 
Számvevőszék megállapította, hogy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekhez való KAP-hozzájárulás 
becsült mértéke nem valószerű, és arra a 
következtetésre jutott, hogy a KAP 
hozzájárulásának túlbecslése más 
szakpolitikai területeken alacsonyabb 
szintű pénzügyi hozzájárulást 
eredményezhet, és így összességében 
csökkenhet az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez és az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz való uniós 
hozzájárulás mértéke1a; kéri a Bizottságot, 
hogy következetes, egymást kiegészítő és 
ambiciózus uniós szintű intézkedések 
keretében objektíven értékelje a KAP 
éghajlati célkitűzésekhez való 
hozzájárulását;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_01/RW_Tracking_climate_
spending_EN.pdf.

Or. en

Módosítás 28
Anne Sander

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy 
a mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalék finanszírozásának és 
működésének ambiciózus felülvizsgálata 
nélkül az Unió nem rendelkezik hatékony 
és gyors eszközökkel ahhoz, hogy meg 
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tudjon birkózni az esetleges további piaci 
zavarokkal; ezért megerősíti az Európai 
Parlament javaslatát, amely szerint a 
KAP-ra vonatkozó átmeneti szabályozás 
tárgyalásainak keretében felül kell 
vizsgálni a mezőgazdasági válságokra 
képzett tartalék finanszírozását és 
működését;

Or. fr

Módosítás 29
Michal Wiezik

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a 
2021-re vonatkozó általános költségvetési 
tervezetben nem szerepel a különböző 
eszközök, köztük a KAP biológiai 
sokféleség finanszírozásához való 
hozzájárulása; megismétli, hogy a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós 
kiadásokat nyomon kell követni a 
biológiai sokféleségről szóló egyezmény 
szerinti jelentéstételi kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Anne Sander

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. kéri, hogy a 2022., 2023. és 
2024. évre az EMVA keretében a 
helyreállítási tervre szánt előirányzatok 
egy részét előlegek formájában már a 
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2021. évtől igénybe lehessen venni, 
hozzájárulva ezáltal az Unió 
mezőgazdasági ágazatainak és vidéki 
térségeinek fellendítéséhez;

Or. fr

Módosítás 31
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot, hogy a 
költségvetés-tervezet módosító indítvány 
útján történő felülvizsgálata során a 
COVID19-válság által hátrányosan érintett 
egyes kulcsfontosságú ágazatok piaci 
válságának kezelése érdekében igazítsa ki a 
költségvetést;

4. kéri a Bizottságot, hogy a 
költségvetés-tervezet módosító indítvány 
útján történő felülvizsgálata során a 
COVID19-válság által hátrányosan érintett 
egyes kulcsfontosságú ágazatok, valamint 
a harmadik felek által bevezetett tarifális 
intézkedések által érintett ágazatok piaci 
válságának kezelése érdekében igazítsa ki a 
költségvetést, figyelembe véve 
ugyanakkor, hogy bizonyos szennyező 
ágazatok támogatását ahhoz a feltételhez 
kell kötni, hogy erőfeszítéseket tesznek a 
reziliens és fenntartható modellre való 
átállás érdekében;

Or. en

Módosítás 32
Daniel Buda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot, hogy a 
költségvetés-tervezet módosító indítvány 
útján történő felülvizsgálata során a 
COVID19-válság által hátrányosan érintett 

4. kéri a Bizottságot, hogy a 
költségvetés-tervezet módosító indítvány 
útján történő felülvizsgálata során a 
COVID19-válság által hátrányosan érintett 
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egyes kulcsfontosságú ágazatok piaci 
válságának kezelése érdekében igazítsa ki a 
költségvetést;

egyes kulcsfontosságú ágazatok piaci 
válságának kezelése érdekében igazítsa ki a 
költségvetést; rámutat, hogy egyes 
tagállamok a világjárvány hatásainak 
leküzdését szolgáló támogatási 
intézkedések közül sokat nem hajtottak 
végre, és azokat jobban hozzá kell 
igazítani a különféle mezőgazdasági 
ágazatok sajátos igényeihez;

Or. ro

Módosítás 33
Anne Sander

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot, hogy a 
költségvetés-tervezet módosító indítvány 
útján történő felülvizsgálata során a 
COVID19-válság által hátrányosan érintett 
egyes kulcsfontosságú ágazatok piaci 
válságának kezelése érdekében igazítsa ki 
a költségvetést;

4. kéri ezért a Bizottságot, hogy a 
költségvetés-tervezet módosító indítvány 
útján történő felülvizsgálata során a piaci 
válságok kezelése és a COVID19-válság 
által hátrányosan érintett európai 
mezőgazdasági ágazatok és vidéki térségek 
fellendüléséhez való hozzájárulás 
érdekében igazítsa ki a költségvetést;

Or. fr

Módosítás 34
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a Bizottságot, hogy a 
költségvetés-tervezet módosító indítvány 
útján történő felülvizsgálata során a 
COVID19-válság által hátrányosan érintett 
egyes kulcsfontosságú ágazatok piaci 

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés-
tervezet módosító indítvány útján történő 
felülvizsgálata során a Bizottságnak a 
COVID19-válság által hátrányosan érintett 
egyes kulcsfontosságú ágazatok piaci 
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válságának kezelése érdekében igazítsa ki 
a költségvetést;

válságának kezelése érdekében felfelé ki 
kell igazítania a költségvetést;

Or. en

Módosítás 35
Maria Noichl, Carmen Avram

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az Unió 
európai mezőgazdaságra fordított 
kiadásainak megfelelő 
támogatáspolitikával kell gondoskodnia az 
európai mezőgazdaság éghajlatvédelmi 
potenciáljáról; hangsúlyozza, hogy az 
Unió közös agrárpolitikára fordított 
kiadásainak összhangban kell lenniük a 
Párizsi Éghajlatvédelmi Megállapodás 
célkitűzéseivel és az Unió klímavédelmi 
céljaival;

Or. de

Módosítás 36
Ruža Tomašić

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kiemeli a vidéki térségekben 
található kisüzemi gazdaságok 
jelentőségét, amelyeknek különös 
figyelemre és több pénzügyi erőforrásra 
van szükségük;

Or. hr
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Módosítás 37
Maria Noichl, Carmen Avram

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az uniós 
mezőgazdasági támogatások kifizetések 
során hűtlen kezelés történt; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az uniós mezőgazdasági 
támogatásokat a jövőben a jogállamiság 
tagállamokon belüli helyzetéhez fogják 
kötni;

Or. de

Módosítás 38
Maria Noichl

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Számvevőszék a 13/2020. sz. 
különjelentésében megállapította, hogy a 
KAP-kiadások egy jelentős részének csak 
csekély pozitív hatása van a 
biodiverzitásra, és hogy a Bizottság nem 
követi nyomon megbízhatóan a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos kiadásokat, 
ráadásul ezek a kiadások nem fejtenek ki 
hatást;

Or. de

Módosítás 39
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket.

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket. sajnálja, hogy uniós szinten 
nem kiegyensúlyozott a Horizont 2020 
keretében biztosított finanszírozás 
földrajzi eloszlása, és sürgeti, hogy a 
mezőgazdasági ágazatban lehetőség 
szerint minél többen részesülhessenek 
belőle;

Or. ro

Módosítás 40
Michal Wiezik

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket.

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
élelmiszeriparon, mezőgazdaságon, 
vidékfejlesztésen és a biogazdaságon belüli 
kutatás és innováció támogatásában a 
fenntarthatóbb és időtálló földhasználat 
és a nulla szén-dioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, körforgásos 
gazdaságra való átállás terén;

Or. en

Módosítás 41
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket.

5. emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetés – a vidékfejlesztési és a 
Horizont Európa programon keresztül – 
fontos szerepet játszik az agrár-
élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket.

Or. en

Módosítás 42
Bert-Jan Ruissen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket.

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket, valamint szorgalmazza, hogy 
az Európai horizont programon belül több 
forrást különítsenek el az agrár-
élelmiszeripar számára;

Or. en

Módosítás 43
Petri Sarvamaa
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket.

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program és az európai innovációs 
partnerség keretében nyújtott, a természeti 
erőforrásokkal kapcsolatos támogatás 
fontos szerepet játszik az agrár-
élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket.

Or. en

Módosítás 44
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében
Maxette Pirbakas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket.

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában;

Or. en

Módosítás 45
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton és a 
biogazdaságon belüli kutatás, fejlesztés és 
innováció támogatásában, amely 
elengedhetetlen a nulla szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átálláshoz 
azáltal, hogy kiváltja a fosszilis alapú 
termékeket.

5. emlékeztet arra, hogy a Horizont 
Európa program fontos szerepet játszik az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton belüli 
kutatás, fejlesztés és innováció 
támogatásában, amely elengedhetetlen a 
nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 
való átálláshoz azáltal, hogy kiváltja a 
fosszilis alapú termékeket;

Or. en

Módosítás 46
Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elutasítja a POSEI program 
pénzügyi előirányzatainak bárminemű 
csökkentését, és kéri, hogy legalább a 
228/2013/EU rendeletben előírt jelenlegi 
támogatási szintet tartsák fenn; 
hangsúlyozza, hogy az említett program a 
legkülső régiókban létfontosságú szerepet 
játszik a mezőgazdasági tevékenység 
fenntartásában, valamint az 
élelmiszeripari és mezőgazdasági 
termékekkel való ellátásban, és azt 
megfelelő forrásokat kell ellátni; 
emlékeztet e régiók földrajzi helyzetükből, 
különösen távoli fekvésükből, sziget 
jellegükből, kis méretükből, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyukból 
fakadó sajátos társadalmi-gazdasági 
problémáira, ahogy azt az EUMSZ 349. 
cikke is elismeri;

Or. en
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Módosítás 47
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
horizont program forrásainak jelentős 
részét az agrár-élelmiszeripari ágazatra 
kell fordítani, különösen a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia tágabb 
összefüggésében; meggyőződése, hogy az 
említett ágazatban fontos a kutatás, a 
fejlesztés és az innováció, valamint annak 
biztosítása, hogy a kutatás és az innováció 
eredményei eljussanak a mezőgazdasági 
termelőkhöz; a biztonságos és kiváló 
minőségű élelmiszerek és a mezőgazdaság 
innovatív formáinak Unión belüli 
biztosítása érdekében támogatja a 
program előirányzatainak növelését, 
továbbá emlékeztet arra, hogy a 
mezőgazdasági termelőknek és más vidéki 
szereplőknek nyújtott megfelelő 
tanácsadási szolgáltatások fontos szerepet 
játszanak e célok elérésében;

Or. en

Módosítás 48
Ruža Tomašić

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy az ambiciózus 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzések elérése főként azon múlik, 
hogy elegendő pénzügyi erőforrás áll-e 
rendelkezésre;
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Or. hr

Módosítás 49
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sajnálatosnak tartja a Tanács 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
javaslatában a KAP költségvetésével 
kapcsolatban javasolt csökkentéseket, 
különösen az Unió éghajlattal és biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseihez 
való hozzájárulásra vonatkozó, a Párizsi 
Megállapodással összhangban álló új 
igények fényében, valamint az 
élelmezésbiztonság, a gazdasági 
növekedés, a területi és társadalmi 
egyensúly, a többek között a Covid19-
járvány által okozott egészségügyi és 
gazdasági válságok, valamint az 
élelmezésbiztonságot befolyásoló egyéb 
tényezők tekintetében; emlékeztet arra, 
hogy továbbra is folyamatosan csökkent a 
KAP költségvetése, és a KAP 
költségvetéséből származó forrásokat más 
költségvetési sorokhoz csoportosították át;

Or. en

Módosítás 50
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. javasolja, hogy biztosítsanak 
elegendő forrást az új állattenyésztési 
módszerek használatához, valamint az 
azokkal kapcsolatos, a mezőgazdaság 
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fenntarthatóságának és 
versenyképességének, illetve az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásának javítását célzó 
fejlesztéshez és kutatáshoz;

Or. en

Módosítás 51
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. sürgeti a tagállamokat, hogy 
foglalkozzanak a mezőgazdasági ágazat 
demográfiai problémájával és a 
generációs megújulás hiányával, továbbá 
ragaszkodik ahhoz, hogy megfelelő 
támogatási intézkedéseket kell biztosítani 
a fiatal mezőgazdasági termelők és a 
nemek közötti egyenlőség számára a 
vidéki térségekben;

Or. en

Módosítás 52
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. üdvözli a 2018-as árakon évi 450 
millió EUR értékű válságtartalék-alap 
létrehozását, és továbbra is kitart amellett, 
hogy az alap igénybevétele nem 
eredményezheti a további évekre 
vonatkozó közvetlen kifizetések ennek 
megfelelő csökkentését;

Or. en
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Módosítás 53
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. úgy véli, hogy az Unió és a 
Mercosur közötti kereskedelmi 
megállapodás további nyomást fog 
gyakorolni számos mezőgazdasági 
ágazatra, különösen a hústermelésre, és 
emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a 
mezőgazdasági piacokon továbbra is 
biztosítani kell az egyenlő 
versenyfeltételeket; rámutat, hogy kezelni 
kell a más kereskedelmi megállapodások 
által esetlegesen előidézett hasonló káros 
hatásokat, és a költségvetés szükséges 
előkészítését szorgalmazza annak 
érdekében, hogy az érintett ágazatok 
számára piaci intézkedéseket tudjanak 
biztosítani;

Or. en

Módosítás 54
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. rámutat, hogy az ukrajnai orosz 
katonai beavatkozással kapcsolatos 
szankciók még mindig indokoltak annak 
ellenére, hogy azok káros hatással vannak 
a mezőgazdasági ágazatokra; e hatások 
mérséklése érdekében a költségvetés 
megfelelő elosztását kéri;

Or. en
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Módosítás 55
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5h. kéri, hogy az Unión kívüli 
mezőgazdasági termékek behozatalára 
vonatkozó előírások egyezzenek meg az 
uniós előírásokkal, és emlékeztet arra, 
hogy a legutóbbi „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiában a Bizottság 
hangsúlyozta, hogy az importált 
élelmiszereknek továbbra is meg kell 
felelniük a vonatkozó uniós 
szabályozásnak és előírásoknak; kéri, 
hogy a költségvetésből fizessenek 
ellentételezést a mezőgazdasági termelők 
részére, ha különbségek vannak a 
termelési előírások között;

Or. en

Módosítás 56
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5i. ismételten hangot ad az Egyesült 
Királyság megállapodás nélküli 
kilépésének piaci következményeivel és 
költségvetési vonzataival kapcsolatos 
aggodalmának; piaci és szakpolitikai 
intézkedéseket szorgalmaz a 
mezőgazdasági termelők arra való 
felkészítése, illetve abban való segítése 
érdekében, hogy kezelni tudják a 
jövedelemkiesést és a piaci zavarokat; 
határozottan ellenzi a 2021-es KAP-
előirányzatok minden váratlan 
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csökkentését abban az esetben, ha nem 
születik megállapodás az Unió és az 
Egyesült Királyság között;

Or. en

Módosítás 57
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5j. sajnálatosnak tartja, hogy a 
biogazdaság háttérbe szorult az európai 
zöld megállapodással kapcsolatos 
kezdeményezésen belül, és továbbra is 
ragaszkodik ahhoz, hogy kövessék az 
uniós biogazdasági stratégiát és elegendő 
forrást biztosítsanak a meghozandó 
intézkedésekhez;

Or. en

Módosítás 58
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5k. kéri, hogy az erdészeti 
intézkedésekhez megfelelő finanszírozást 
biztosítsanak az uniós költségvetés 
keretében, mivel a fenntartható 
erdőgazdálkodás – figyelembe véve az 
erdőalapú értéklánccal kapcsolatos összes 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
szempontot – kulcsfontosságú az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
fokozásához; elismeri, hogy fenntartható 
erdőgazdálkodásra van szükség;
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Or. en

Módosítás 59
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5l. hangsúlyozza, hogy az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó 
mezőgazdaság fontos szerepet játszik az 
európai zöld megállapodásban foglalt 
célértékek elérésében; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy 2021-ben az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
mezőgazdasággal kapcsolatos 
kezdeményezések tekintetében 
finanszírozzák az új kísérleti projekteket;

Or. en

Módosítás 60
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5m. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció 
kulcsfontosságú szerepet játszik a 
mezőgazdaság korszerűsítésében, mivel 
fokozza annak versenyképességét és 
elősegíti az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodását; kéri a Bizottságot, hogy 
megfelelő költségvetési előirányzatokról 
gondoskodjon a szélessávú hozzáférés 
vidéki kiépítése és fejlesztése terén; 
emlékeztet továbbá arra, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégiában a 
Bizottság a 100%-os hozzáférés 2025-ig 
való biztosítására vonatkozó célkitűzés 
elérése érdekében a vidéki térségekben fel 
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kívánta gyorsítani a nagy sebességű 
szélessávú internethálózat kiépítését;

Or. en

Módosítás 61
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 n bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5n. emlékeztet a tájékoztató 
kampányok, a jobb címkézés és a 
felvilágosítás jelentőségére, amelyek célja, 
hogy segítsék a polgárokat a fogyasztási 
szokásaik átformálásában, hogy inkább az 
Unióban gyártott fenntarthatóbb 
mezőgazdasági terméket válasszák; az 
állatjólét, valamint az egészséges 
élelmiszerek és táplálkozás előmozdítását 
célzó programokat javasol;

Or. en

Módosítás 62
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 o bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5o. emlékeztet arra, hogy minden új 
fenntarthatósági követelményhez a 
termelők számára biztosított megfelelő 
finanszírozásnak kell társulnia; üdvözli, 
hogy 2021 harmadik negyedévében meg 
kívánják határozni a fenntartható 
élelmiszeripari közbeszerzésekre 
vonatkozó kötelező 
minimumkövetelmények megállapításával 
kapcsolatos legjobb rendelkezéseket, 
valamint kéri, hogy jobban vegyék 



AM\1211985HU.docx 39/42 PE655.968v01-00

HU

figyelembe a fenntarthatósági 
szempontokat;

Or. en

Módosítás 63
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 p bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5p. emlékeztet arra, hogy az 
élelmezésbiztonság, valamint az 
élelmiszer-ellátási lánc rezilienciájának és 
fenntarthatóságának javításához 
beruházásokra van szükség, és 
örvendetesnek tartja, hogy a 
mezőgazdaság a gazdaságélénkítési 
csomagon belül, az EMVA keretében 
nyújtott beruházási támogatás 
kedvezményezettjei közé tartozik; kéri, 
hogy a gazdaságélénkítési csomag 
előirányzatát 2021-ben is hajtsák végre; 
úgy véli továbbá, hogy a mezőgazdaságot 
nem érinthetik hátrányosan a 
fenntartható finanszírozással kapcsolatos 
követelmények (pl. a taxonómia); háláját 
fejezi ki a Bizottságnak, hogy 2021 
negyedik negyedévében a 
válsághelyzetekre tekintettel 
élelmiszeripari vészhelyzeti tervet kíván 
kidolgozni;

Or. en

Módosítás 64
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 q bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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5q. megjegyzi, hogy a 
gazdaságélénkítési csomagon belüli 
vidékfejlesztési alapok fontos szerepet 
játszanak a KAP harmadik pillérének 
finanszírozásában; sajnálatosnak tartja 
azonban, hogy a támogatás átmeneti és 
csak 2023-ig vehető igénybe;

Or. en

Módosítás 65
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 r bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5r. az állatjóléti politika jobb 
végrehajtását és megújítását szorgalmazza 
annak érdekében, hogy konkrét 
eredményeket lehessen elérni az állatok 
jólétének javítása terén; rámutat, hogy 
számos tagállam nem felel meg a jelenlegi 
szabályoknak; a költségvetés megfelelő 
elosztását javasolja a kötelezettségek 
nyomon követése és végrehajtása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 66
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 s bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5s. kitart amellett, hogy a Covid19-
válság során a mezőgazdasági ágazat 
támogatása érdekében hozott 
intézkedéseket 2021-ben is folytatni kell; 
kéri továbbá, hogy a munkaerő és a 
mezőgazdasági termeléshez felhasznált 
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egyéb alapanyagok uniós mezőgazdaságot 
érintő esetleges tartós hiányának kezelése 
érdekében vegyék figyelembe a 
munkavállalói mobilitást;

Or. en

Módosítás 67
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 t bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5t. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Covid19-válság következtében 
ugrásszerűen megemelkedhetnek az árak 
és hiány alakulhat ki fontos 
élelmiszeripari termékek esetében; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
kövessék nyomon a mezőgazdasági 
termékek áringadozásait, amelyek 
károsan hatnak a mezőgazdasági 
termelők bevételeire és a fogyasztókra, és 
szükség esetén pontos és hatékony 
válaszlépéseket tegyenek;

Or. en

Módosítás 68
Petri Sarvamaa

Véleménytervezet
5 u bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5u. újólag megerősíti, hogy az uniós 
iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és 
iskolatejprogram létfontosságú ahhoz, 
hogy kezelni lehessen az egészségtelen 
táplálkozás okozta elhízás és 
alultápláltság jelentette kihívásokat; kéri 
a Bizottságot, hogy csökkentse az e 
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programokat érintő bürokráciát, és 
hangsúlyozza, hogy a gyermekek körében 
népszerűsíteni kell az egészséges étkezési 
szokásokat, valamint elő kell mozdítani a 
gyümölcs-, a zöldség és az ízesítetlen tej 
fogyasztását;

Or. en

Módosítás 69
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Véleménytervezet
5 v bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5v. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
évi 20 milliárd EUR-t ajánlott fel arra a 
célra, hogy a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos stratégia által bevezetett 
eseteleges új fenntarthatósági 
követelményekkel foglalkozzanak; kitart 
amellett, hogy a finanszírozást nem a KAP 
költségvetéséből kell biztosítani; rámutat, 
hogy e célkitűzések elérése nem 
csökkentheti az Unióban az 
élelmezésbiztonságot vagy a vidéki 
térségeken belüli megélhetést; ismét 
kiemeli a biológiai sokféleség 
megőrzésének fontosságát, továbbá 
emlékeztet arra, hogy az ezzel kapcsolatos 
felelősség nemcsak a mezőgazdasági 
termelőket, hanem az egész társadalmat 
terheli; kiemeli az önkéntes 
védintézkedések jelentőségét.

Or. en


