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Módosítás 1
Emmanouil Fragkos

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az előrejelzések szerint az 
elkövetkező évtizedekben az EU egészében 
jelentősen nőni fog az időskori függőségi 
ráta (a 65 éves vagy annál idősebb 
személyek aránya a 15–64 évesekhez 
képest); mivel ez az arány a 2016. évi 
adatok szerint 29,6%-ra nőtt, és az 
előrejelzések szerint 2050-ig tovább 
emelkedik, majd 2070-ben eléri az 51,2%-
ot;

A. sajnálattal veszi tudomásul, hogy 
mivel az előrejelzések szerint az 
elkövetkező évtizedekben az EU egészében 
jelentősen nőni fog az időskori függőségi 
ráta (a 65 éves vagy annál idősebb 
személyek aránya a 15–64 évesekhez 
képest); mivel ez az arány a 2016. évi 
adatok szerint 29,6%-ra nőtt, és az 
előrejelzések szerint tovább emelkedik, 
nevezetesen 2050-ig, majd az európai 
születési rátákat támogató hatékony 
politikák hiányában 2070-ben eléri az 
51,2%-ot;

Or. el

Módosítás 2
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az előrejelzések szerint az 
elkövetkező évtizedekben az EU egészében 
jelentősen nőni fog az időskori függőségi 
ráta (a 65 éves vagy annál idősebb 
személyek aránya a 15–64 évesekhez 
képest); mivel ez az arány a 2016. évi 
adatok szerint 29,6%-ra nőtt, és az 
előrejelzések szerint 2050-ig tovább 
emelkedik, majd 2070-ben eléri az 51,2%-
ot;

A. mivel az előrejelzések szerint az 
elkövetkező évtizedekben az EU egészében 
jelentősen nőni fog az időskori függőségi 
ráta (a 65 éves vagy annál idősebb 
személyek aránya a 15–64 évesekhez 
képest); mivel ez az arány a 2019. évi 
adatok szerint 31,4%-ra nőtt1a, és az 
előrejelzések szerint 2050-re 52%-ig 
tovább emelkedik1b, majd 2070-ben eléri 
az 51,2%-ot;

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
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view/tps00198/default/table?lang=hu
1b 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00200/default/table?lang=hu

Or. en

Módosítás 3
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az előrejelzések szerint az 
elkövetkező évtizedekben az EU egészében 
jelentősen nőni fog az időskori függőségi 
ráta (a 65 éves vagy annál idősebb 
személyek aránya a 15–64 évesekhez 
képest); mivel ez az arány a 2016. évi 
adatok szerint 29,6%-ra nőtt, és az 
előrejelzések szerint 2050-ig tovább 
emelkedik, majd 2070-ben eléri az 51,2%-
ot;

A. mivel az elkövetkező évtizedekben 
az EU egészében jelentősen nőni fog az 
időskori függőségi ráta (a 65 éves vagy 
annál idősebb személyek aránya a 15–64 
évesekhez képest); mivel ez az arány a 
2016. évi adatok szerint 29,6%-ra nőtt, és 
az előrejelzések szerint 2070-ben eléri az 
51,2%-ot;

Or. fr

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

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az időskori demográfiai 
fejlemények eltérő hatást gyakorolnak az 
európai régiókra, és súlyosabban érintik a 
vidéki és a távoli területeket, ahol 
egyébként is csökken a népesség; mivel a 
népesség csökkenése negatív hatással 
lehet az EU társadalmi, gazdasági és 
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területi kohéziójára;

Or. en

Módosítás 5
Ivo Hristov

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az idősödő népesség 
tudásforrásként szolgálhat a vidéki 
területek helyi hagyományairól, 
élelmezéséről és életmódjáról, ami viszont 
felhasználható a helyi idegenforgalom és 
vállalkozások fejlesztésére;

Or. bg

Módosítás 6
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel Európa idősödő népessége 
olyan demográfiai jelenség, amely mind a 
termékenység, mind a halálozási arány 
csökkenésével, valamint az európai 
népesség várható élettartamának 
növekedésével jár;

Or. en

Módosítás 7
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
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A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a demográfiai változások 
tagállamonként és régiónként jelentősen 
eltérőek, és a vidéki és hátrányos helyzetű 
területeken a legnagyobb az esély a 
népesség csökkenésére és elöregedésére;

Or. en

Módosítás 8
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az 55 és 64 év közötti 
munkavállalók 2019-ben az EU 
munkaerejének 59,1 %-át tették ki1a; 
mivel 2016-ban a családi gazdaságok 
vezetőinek mintegy egyharmada 65 éves 
vagy annál idősebb volt, és többségük 
(57%) legalább 55 éves volt; mivel csak 
minden tizedik mezőgazdasági üzem 
vezetője volt 40 év alatti;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.dot
ab=table∈it=1⟨uage=en&pcode=tesem050
&plugin=1

Or. en

Módosítás 9
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a demográfiai helyzet 
súlyosan érinti az EU társadalmi, 
gazdasági és területi kohézióját; mivel 
fontos, hogy az EU valamennyi 
szakpolitikájában érvényesítse a 
demográfiai kérdéseket;

Or. en

Módosítás 10
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az EU vidéki területein 
tapasztalható aggasztó demográfiai 
tendenciák súlyosbítják a társadalmi-
gazdasági szakadékot, és növelik a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
kockázatát;

Or. en

Módosítás 11
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel az idősödésről és a vidéki 
területek hosszú távú jövőképéről szóló, 
hamarosan megjelenő zöld könyv 
felvázolja a demográfiai változások 
társadalmi-gazdasági szerkezetünkre 
gyakorolt hatásának kezelésére irányuló 
uniós stratégiát;



PE658.730v01-00 8/49 AM\1214297HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 12
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a mezőgazdasági termelők 
állnak Európa vidéki térségeinek 
középpontjában; mivel 2016-ban a családi 
gazdaságok vezetőinek mintegy 
egyharmada 65 éves vagy annál idősebb 
volt;

Or. en

Módosítás 13
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel a generációs megújulás a 
2020 utáni KAP egyik konkrét célkitűzése; 
mivel a tudástranszfer és a nemzedékek 
közötti tanulás elengedhetetlen a 
nemzedékek közötti együttműködés és 
szolidaritás fokozásához, és ezáltal a 
nemzedékek közötti szakadék 
áthidalásához;

Or. en

Módosítás 14
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az idősebbek jelenlegi 
munkaerőpiaci és tágabb értelemben vett 
társadalmi helyzete azt mutatja, hogy 
hatalmas és döntő beruházásra van szükség 
olyan területeken, mint az esélyegyenlőség, 
az egész életen át tartó tanulás és az 
egészségügy, és általában véve az EU-n 
belüli növekvő gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek kezelése érdekében;

B. mivel az idősebbek jelenlegi 
munkaerőpiaci és tágabb értelemben vett 
társadalmi helyzete azt mutatja, hogy 
hatalmas és döntő beruházásra van szükség 
olyan területeken, mint az esélyegyenlőség, 
az egész életen át tartó tanulás, a 
foglalkoztatási támogatás és az 
egészségügyi ellátás biztosítása az EU-n 
belüli növekvő gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Anne Sander

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az idősebbek jelenlegi 
munkaerőpiaci és tágabb értelemben vett 
társadalmi helyzete azt mutatja, hogy 
hatalmas és döntő beruházásra van 
szükség olyan területeken, mint az 
esélyegyenlőség, az egész életen át tartó 
tanulás és az egészségügy, és általában 
véve az EU-n belüli növekvő gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek kezelése 
érdekében;

B. mivel az idősebbek jelenlegi 
munkaerőpiaci és tágabb értelemben vett 
társadalmi helyzete azt mutatja, hogy 
tényleges beruházásra van szükség olyan 
területeken, mint az esélyegyenlőség, az 
egész életen át tartó tanulás és az 
egészségügy, és általában véve az EU-n 
belüli növekvő gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek kezelése érdekében;

Or. fr

Módosítás 16
Emmanouil Fragkos

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az idősebbek jelenlegi 
munkaerőpiaci és tágabb értelemben vett 
társadalmi helyzete azt mutatja, hogy 
hatalmas és döntő beruházásra van 
szükség olyan területeken, mint az 
esélyegyenlőség, az egész életen át tartó 
tanulás és az egészségügy, és általában 
véve az EU-n belüli növekvő gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek kezelése 
érdekében;

B. mivel az idősebbek jelenlegi 
munkaerőpiaci és tágabb értelemben vett 
társadalmi helyzete azt mutatja, hogy az 
egész életen át tartó tanulás, az 
egészségügy és más ágazatok tekintetében 
a magánszektorral fokozottabb 
együttműködésre, valamint több és jobb 
szolgáltatásokra van szükség ahhoz, hogy 
az EU-n belül mindenki – különösen a 
legkiszolgáltatottabbak – életminősége 
javuljon;

Or. el

Módosítás 17
Ivo Hristov

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a vidéki térségekben élő 
idősek jövedelmének nagy része olyan 
szociális eszközökből és támogatásokból 
származik, mint a nyugdíjak; mivel ezek a 
támogatási formák jelentős eltéréseket 
mutatnak az EU-n belül, ami azt jelenti, 
hogy rugalmasságuk is eltérő, és egyes 
esetekben lehetetlenné teszik bármilyen 
gazdasági tevékenység megkezdését vagy 
fenntartását;

Or. bg

Módosítás 18
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a vidéki vagy távoli 
területeken élő idősek az életkorral 
összefüggésben nagyobb kockázatokkal 
szembesülhetnek, ideértve a szegénységet, 
a minőségi egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való gyengébb 
hozzáférést, a kevesebb szociális 
támogatást vagy a társadalmi interakció 
kevesebb lehetőségét, valamint a 
tömegközlekedési szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiányát;

Or. en

Módosítás 19
Daniel Buda

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az Európai Unió régiói 
között jelentős egyenlőtlenségek vannak a 
demográfiai változások tekintetében, 
egyrészt a városok túlnépesedése, másrészt 
a vidéki térségekből való elvándorlás 
miatt;

Or. ro

Módosítás 20
Anne Sander

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a vidéki területeket és a 
peremterületeket súlyosan érinti a 
demográfiai változás, amely tényező lehet 
abban, hogy az idősek elszigetelődnek 
ezekben a helyeken;
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Or. fr

Módosítás 21
Chris MacManus

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel 2018-ban az EU-ban a 
munkahelyi balesetek 42%-a 45 évesnél 
idősebb munkavállalókat érintett, ezért a 
munkahelyi biztonságnak figyelembe kell 
vennie az idősödésnek a munkaerőre 
gyakorolt hatását;

Or. en

Módosítás 22
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel jelentős különbségek vannak 
az egyes tagállamok között a népesség 
összetétele és demográfiai alakulása 
tekintetében egyaránt;

Or. en

Módosítás 23
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel élelmezésbiztonságunk a 
mezőgazdaság sikeres generációs 
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megújulásától függ;

Or. es

Módosítás 24
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a vidéki gazdaság és 
munkahelyteremtés támogatásának 
továbbra is a KAP a kulcsfontosságú 
eszköze a vidéki térségekben;

Or. en

Módosítás 25
Ivo Hristov

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a KAP-támogatásra 
vonatkozó feltételek olyan 
követelményeket támasztanak, amelyeket 
az egy vagy néhány idősebb 
munkavállalót foglalkoztató kis 
gazdaságok nehezen tudnak teljesíteni;

Or. bg

Módosítás 26
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel az európai zöld 
megállapodásnak teljes mértékben ki kell 
aknáznia az idősebb generációban rejlő 
lehetőségeket a zöld és digitális átállás 
felé vezető úton;

Or. en

Módosítás 27
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a Covid-járvány fokozta a 
vidéki területeken élő idősek 
kiszolgáltatottságát, digitális és társadalmi 
kirekesztését;

Or. en

Módosítás 28
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai 
megközelítést, amely korlátozott és káros 
jövőképen alapul („bármilyen munkát 
bármilyen áron”), fokozatosan meg kell 
szüntetni annak érdekében, hogy a 
foglalkoztatást és a munkát az egyén 
munkával töltött életszakaszának 
hosszabb távú perspektívájában lehessen 
szemlélni;

törölve

Or. fr
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Módosítás 29
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai 
megközelítést, amely korlátozott és káros 
jövőképen alapul („bármilyen munkát 
bármilyen áron”), fokozatosan meg kell 
szüntetni annak érdekében, hogy a 
foglalkoztatást és a munkát az egyén 
munkával töltött életszakaszának 
hosszabb távú perspektívájában lehessen 
szemlélni;

törölve

Or. fr

Módosítás 30
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai 
megközelítést, amely korlátozott és káros 
jövőképen alapul („bármilyen munkát 
bármilyen áron”), fokozatosan meg kell 
szüntetni annak érdekében, hogy a 
foglalkoztatást és a munkát az egyén 
munkával töltött életszakaszának 
hosszabb távú perspektívájában lehessen 
szemlélni;

törölve

Or. en

Módosítás 31
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai 
megközelítést, amely korlátozott és káros 
jövőképen alapul („bármilyen munkát 
bármilyen áron”), fokozatosan meg kell 
szüntetni annak érdekében, hogy a 
foglalkoztatást és a munkát az egyén 
munkával töltött életszakaszának 
hosszabb távú perspektívájában lehessen 
szemlélni;

1. tekintettel a demográfiai 
összetételbeli különbségekre, a 
megoldás(oka)t az egyes tagállamok 
szintjén, az EU támogatásával kell 
kidolgozni;felhívja a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki olyan keretet, amely 
javítaná az idősek otthoni gondozásának 
feltételeit, mind a családon belül, mind 
pedig a szociális szolgáltatásokon 
keresztül;az idősek intézményesített 
gondozásának az utolsó lehetőségnek kell 
lennie;

úgy véli, hogy a jelenlegi politikai 
megközelítést, amely korlátozott és káros 
jövőképen alapul („bármilyen munkát 
bármilyen áron”), fokozatosan meg kell 
szüntetni annak érdekében, hogy a 
foglalkoztatást és a munkát az egyén 
munkával töltött életszakaszának 
hosszabb távú perspektívájában lehessen 
szemlélni;

Or. en

Módosítás 32
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai 
megközelítést, amely korlátozott és káros 
jövőképen alapul („bármilyen munkát 
bármilyen áron”), fokozatosan meg kell 
szüntetni annak érdekében, hogy a 
foglalkoztatást és a munkát az egyén 
munkával töltött életszakaszának hosszabb 
távú perspektívájában lehessen szemlélni;

1. úgy véli, hogy a foglalkoztatást és a 
munkát az egyén munkával töltött 
életszakaszának hosszabb távú 
perspektívájában lehet szemlélni;

Or. en
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Módosítás 33
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai 
megközelítést, amely korlátozott és káros 
jövőképen alapul („bármilyen munkát 
bármilyen áron”), fokozatosan meg kell 
szüntetni annak érdekében, hogy a 
foglalkoztatást és a munkát az egyén 
munkával töltött életszakaszának hosszabb 
távú perspektívájában lehessen szemlélni;

1. úgy véli, hogy a foglalkoztatást és a 
munkát az egyén munkával töltött 
életszakaszának hosszabb távú 
perspektívájában lehet szemlélni;

Or. en

Módosítás 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Marc Tarabella, 
Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Miroslav 
Číž

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai 
megközelítést, amely korlátozott és káros 
jövőképen alapul („bármilyen munkát 
bármilyen áron”), fokozatosan meg kell 
szüntetni annak érdekében, hogy a 
foglalkoztatást és a munkát az egyén 
munkával töltött életszakaszának hosszabb 
távú perspektívájában lehessen szemlélni;

1. úgy véli, hogy a foglalkoztatásra és 
a munkára mint az egyén munkával töltött 
életszakaszának hosszabb távú 
alkotóelemére épülő politikai megközelítés 
alapvető fontosságú;

Or. en

Módosítás 35
Emmanouil Fragkos

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai 
megközelítést, amely korlátozott és káros 
jövőképen alapul („bármilyen munkát 
bármilyen áron”), fokozatosan meg kell 
szüntetni annak érdekében, hogy a 
foglalkoztatást és a munkát az egyén 
munkával töltött életszakaszának 
hosszabb távú perspektívájában lehessen 
szemlélni;

1. úgy véli, hogy a munkalehetőségek 
hiánya minden társadalomban fő 
probléma, és hogy az új munkahelyek 
létrehozása tekintetében hosszú távú 
perspektívára és fenntarthatósági 
vizsgálatra van szükség;

Or. el

Módosítás 36
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a generációk közötti 
párbeszéd lehetőségeinek megteremtése 
fontos a vidéken élő idősebb emberek 
társadalmi életének gazdagításához, a 
társadalmi elszigetelődés kockázatának 
ellensúlyozásához, és ezzel egyidejűleg 
ahhoz, hogy segítsenek a fiatalabb 
generációknak megismerni a múltat és a 
hagyományos gyakorlatokat a kulturális 
örökség és a kulturális örökség 
megőrzése, valamint annak érdekében, 
hogy hozzájáruljanak egy összetartóbb 
társadalom kialakításához;

Or. en

Módosítás 37
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet a családi gazdálkodás 
sajátos jellegére, amely ötvözi a 
mezőgazdasági tevékenységet és a családi 
életet azzal, hogy az idősebb 
mezőgazdasági termelők a 
nyugdíjkorhatár elérése után is aktívak 
maradnak;

Or. en

Módosítás 38
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a szociális 
partnereknek, valamint az európai és 
nemzeti intézményeknek továbbra is 
folyamatos erőfeszítéseket kell tenniük az 
aktív időskor és a megkülönböztetésmentes 
munkaerő-felvétel valóban pozitív 
„kultúrájának” megteremtése érdekében;

2. úgy véli, hogy a szociális 
partnereknek, valamint az európai és 
nemzeti intézményeknek továbbra is 
folyamatos erőfeszítéseket kell tenniük az 
aktív időskor és a megkülönböztetésmentes 
munkaerő-felvétel valóban pozitív 
„kultúrájának” megteremtése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy olyan intézkedésekre 
van szükség, amelyek bevonják az 
időseket a helyi gazdaságok fejlesztésébe, 
megkönnyítve a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést életminőségük javítása 
érdekében;

Or. ro

Módosítás 39
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a szociális 
partnereknek, valamint az európai és 
nemzeti intézményeknek továbbra is 
folyamatos erőfeszítéseket kell tenniük az 
aktív időskor és a 
megkülönböztetésmentes munkaerő-
felvétel valóban pozitív „kultúrájának” 
megteremtése érdekében;

2. úgy véli, hogy a szociális 
partnereknek, valamint az európai és 
nemzeti intézményeknek továbbra is 
folyamatos erőfeszítéseket kell tenniük a 
generációk közötti párbeszéd valódi 
„kultúrájának” megteremtése érdekében, 
különösen a mezőgazdasági szakmákban, 
ahol az átadás gondolata alapvető 
fontosságú;

Or. fr

Módosítás 40
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a szociális 
partnereknek, valamint az európai és 
nemzeti intézményeknek továbbra is 
folyamatos erőfeszítéseket kell tenniük az 
aktív időskor és a megkülönböztetésmentes 
munkaerő-felvétel valóban pozitív 
„kultúrájának” megteremtése érdekében;

2. úgy véli, hogy a szociális 
partnereknek, valamint az európai és 
nemzeti intézményeknek, valamint 
általában a társadalomnak továbbra is 
folyamatos erőfeszítéseket kell tenniük az 
aktív időskor és a megkülönböztetésmentes 
munkaerő-felvétel valóban pozitív 
„kultúrájának” megteremtése érdekében;

Or. en

Módosítás 41
Chris MacManus

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy új megközelítést kell 
találni a mentorálás és a partnerség terén 
az agyelszívás megállítása érdekében, 
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mivel a magas szintű készségek egyre 
inkább a munkaerő idősebb 
szegmensében koncentrálódnak;

Or. en

Módosítás 42
Chris MacManus

Véleménytervezet
2 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

2. fontosnak tartja, hogy a 
foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok 
előmozdítsák az olyan munkaidő-
politikákat, amelyek megfelelnek az 
idősödő munkaerő igényeinek, különösen 
a váltott műszakban töltött időszakok 
rugalmassága tekintetében;

Or. en

Módosítás 43
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri, hogy az idősek, beleértve 
a mezőgazdasági termelőket is, a szociális 
innováción, az inkluzív vidéki 
közösségeken és az egészségesebb 
életkörülményeken alapuló élénk ezüst 
gazdaság hajtóerőivé válhatnak a vidéki 
területeken; felhívja a Bizottságot, hogy 
gondosan tanulmányozza ezt a lehetőséget 
a vidéki térségekre és az aktív időskorra 
vonatkozó hosszú távú jövőképének 
kialakításakor;

Or. en
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Módosítás 44
Clara Aguilera

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a közintézményeket, hogy 
mozdítsák elő egy olyan különleges 
védelmi rendszer létrehozását, amely 
figyelembe veszi a mezőgazdasági 
idénymunka rendkívül ideiglenes jellege 
miatt a mezőgazdasági munkavállalókat 
sújtó munkanélküliség sajátos jellegét; ez 
nagyobb biztonságot nyújthatna azok 
számára, akik úgy döntenek, hogy a 
mezőgazdaságban dolgoznak;

Or. es

Módosítás 45
Clara Aguilera

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához; mivel a 
mezőgazdasági idények alapvetően 
ideiglenes jellegűek, a mezőgazdasági 
idénymunkásoknak nagy távolságokat kell 
megtenniük ahhoz, hogy egy évben 
hosszabb ideig dolgozhassanak;

Or. es
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Módosítás 46
Emmanouil Fragkos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése a minőség javítása, 
valamint a mezőgazdasági jövedelem 
diverzifikálására irányuló lehetőségek 
előmozdítása révén kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

Or. el

Módosítás 47
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő 
munkaerő, a generációs megújulás hiánya 
és a kedvezőtlen éghajlati jelenségekhez 
való alkalmazkodás komolyabb problémát 
jelent a mezőgazdaságban, mint más 
ágazatokban; úgy véli, hogy a 
mezőgazdasági vállalkozások esetében a 
piaci bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése tekintetében 
kulcsfontosságú a különböző európai 
szakpolitikák keretében az összehangolt 
fellépés e tendencia megfordításához;

Or. es
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Módosítás 48
Anne Sander

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a generációs megújulás 
céljából új hivatások létrehozása – 
biztosítva a mezőgazdasági szektorbeli 
foglalkozások vonzerejét és 
jövedelmezőségét – kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

Or. fr

Módosítás 49
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság, a termelési tényezőkhöz és 
különösen a termőföldhöz való hozzáférés 
és a jövedelmezőség hiányának kezelése 
kulcsfontosságú e tendencia 
megfordításához;

Or. en

Módosítás 50
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Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdasági szektorban, mint más 
ágazatokban; úgy véli, hogy a piaci 
bizonytalanság kezelése és a 
mezőgazdasági vállalkozások esetében a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése, különösen a fiatal 
termelők számára, kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

Or. en

Módosítás 51
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy egyes mezőgazdasági 
vállalkozások esetében az európai piaci 
bizonytalanság, a jövedelmezőség 
hiányának és a mezőgazdaságban 
elérhető nyugdíjak alacsony szintjének 
kezelése kulcsfontosságú e tendencia 
megfordításához;

Or. fr

Módosítás 52
Chris MacManus
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság kezelése, a korábbi 
jogosultságok megszüntetése és a 
jövedelmezőség hiányának kezelése 
kulcsfontosságú e tendencia 
megfordításához;

Or. en

Módosítás 53
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás, továbbá a 
generációk közötti tudástranszfer hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

Or. ro

Módosítás 54
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya 
komolyabb problémát jelent a 
mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; 
úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások esetében a piaci 
bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e 
tendencia megfordításához;

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő 
és a generációs megújulás hiánya komoly 
problémát jelent a mezőgazdaságban; úgy 
véli, hogy a mezőgazdasági vállalkozások 
esetében a piaci bizonytalanság és a 
jövedelmezőség hiányának kezelése 
kulcsfontosságú e tendencia 
megfordításához;

Or. en

Módosítás 55
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálattal veszi tudomásul, hogy 
az európai mezőgazdasági termelők 
mindössze 11%-a fiatalabb 40 évesnél, 
valamint hogy az elkövetkező 10 évben a 
jelenleg aktív termelők fele nyugdíjba fog 
vonulni; megállapítja, hogy a jelenlegi 
európai politikák nem tudták megállítani 
a mezőgazdasági termelői népesség 
elöregedését; felszólítja a tagállamokat, 
hogy fontolják meg a fiatalok beruházásai 
tekintetében a termőföldhöz való 
hozzáférést, az induláshoz nyújtott 
segítséget és a fiatalok beruházásainak 
támogatását; felszólítja az EU-t arra is, 
hogy vizsgálja meg a hektáronkénti 
kifizetéseken alapuló rendszer 
indokoltságát;

Or. fr

Módosítás 56
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri, hogy az Európai Unióban 
a mezőgazdasági üzemek mindössze 11%-
át irányítja 40 évesnél fiatalabb termelő2a; 
felszólítja a tagállamokat, hogy számolják 
fel azokat az akadályokat – többek között 
a termőföldhöz való nehéz hozzáférést –, 
amelyek miatt a fiatal termelők nem 
tudnak bekapcsolódni a mezőgazdasági 
szektorba;  felszólítja továbbá a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
generációk közötti együttműködés új 
módjait, köztük a partnerségeket, a részes 
művelést, a hosszú távú bérlést és más 
módozatokat, amelyek kezelhetik a 
termőföld hiányát és ösztönözhetik a fiatal 
termelőket;
_________________
2a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Farmers_and_the_a
gricultural_labour_force_-_statistics

Or. en

Módosítás 57
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. újra felhívja a figyelmet a 
mezőgazdaságban a generációs megújulás 
előtt álló akadályok némelyikére, amelyek 
összefüggnek a termőföldhöz való 
hozzáféréssel és a gazdaságok egyik 
generáció részéről a következő számára 
történő átadásával;  az idősebb 
mezőgazdasági termelők, szembesülve az 
alacsony nyugdíj, a megszűnő jövedelem 
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(például a KAP-kifizetések) és vidéken a 
nyugdíjba vonulást követő társadalmi 
kirekesztettség kockázatával, többnyire 
aktívak maradnak és tovább megtartják 
üzemeiket; e tekintetben hangsúlyozza, 
hogy testre szabott politikai eszközökre 
van szükség a gazdaság zökkenőmentes 
átadásának és a gazdák tevékeny 
időskorának garantálásához a vidéki 
közösségekben;

Or. en

Módosítás 58
Jérémy Decerle

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy számos 
tagállamban a nemzeti nyugdíjrendszerek 
nem biztosítanak elegendő jövedelmet a 
nyugdíjas mezőgazdasági termelők 
számára; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
a mezőgazdasági tevékenységnek a 
törvényes nyugdíjkorhatáron túli 
kiterjesztése, ami lassítja a generációk 
megújulását, gyakran az egyetlen módja e 
helyzet kezelésének; hangsúlyozza, hogy a 
közös agrárpolitika keretében nyújtott 
támogatásoknak nem céljuk a 
nyugdíjrendszer felváltása;

Or. en

Módosítás 59
Bronis Ropė
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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3a. megjegyzi, hogy egyre nagyobb 
szükség van a magasan képzett fiatal 
mezőgazdasági szakemberekre, különösen 
a régiókban, és felhívja a figyelmet arra, 
hogy minden intézkedést meg kell hozni 
annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
fiatalokat a mezőgazdasági szakmák 
tanulására, valamint hogy megkönnyítsék 
a tudás átadását az idősebbek részéről a 
fiatalabb generáció számára;

Or. en

Módosítás 60
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a vidéki térségek 
számára kialakítandó hosszú távú 
jövőképről szóló, küszöbön álló bizottsági 
közleménynek különös hangsúlyt kell 
fektetnie az időseknek a vidéki közösség 
életébe való aktív bevonását szolgáló 
programokra;

Or. ro

Módosítás 61
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy az idősebb és a 
fiatalabb generációk közötti 
mezőgazdasági partnerségek 
kulcsfontosságúak a nemzedékek közötti 
szolidaritás, a tudástranszfer és a 
kölcsönös tanulás elmélyítéséhez, ami 
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különösen fontos az új technológiák és a 
digitális készségek mezőgazdaságban való 
alkalmazása szempontjából;

Or. en

Módosítás 62
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni;

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni; 
hangsúlyozza, hogy a vidéki területeken 
élők megállíthatatlan elvándorlása az 
Unió egyes részeiről olyan gazdasági, 
társadalmi és környezeti problémákhoz 
vezet, amelyek ambiciózusabb és 
összehangoltabb politikákat tesznek 
szükségessé;

Or. es

Módosítás 63
Daniel Buda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni;

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni; 
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rámutat arra, hogy a vidéki területek 
jobban ki vannak téve az elnéptelenedés 
veszélyének, és e tendencia megfordítása 
érdekében támogató intézkedésekre szólít 
fel;

Or. ro

Módosítás 64
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni;

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni, ezért 
támogatni kell a családi gazdálkodók 
következő generációját, valamint az 
újonnan belépő fiatal gazdákat, mivel ez a 
támogatás a KAP részét képezi;

Or. en

Módosítás 65
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni;

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni, ezért 
támogatni kell a családi gazdálkodók 
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következő generációját, valamint az 
újonnan belépő fiatal gazdákat, mivel ez a 
támogatás a KAP részét képezi;

Or. en

Módosítás 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni;

4. úgy véli, hogy Európában a 
mezőgazdasági munkaerő túlnyomó 
többségét még mindig a családi 
munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, 
hogy az ilyen típusú munkaerő évek óta 
folyamatosan csökken, és a közeljövőben 
várhatóan még tovább fog csökkenni a 
népesség elöregedése és a fiatalok vidéki 
területekről való elvándorlása miatt;

Or. en

Módosítás 67
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít arra, hogy a jövőbeli KAP 
fordítson különös figyelmet erre a 
hanyatlásra azáltal, hogy költségvetésének 
jelentős részét a fiatal mezőgazdasági 
termelők javát szolgáló intézkedésekre 
különíti el;

Or. fr
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Módosítás 68
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a távoli, 
hegyvidéki és vidéki területeken élő idős 
emberek esetében nagyobb a digitális és 
társadalmi kirekesztődés valószínűsége, 
amit a Covid19 tovább súlyosbított;

Or. en

Módosítás 69
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a Next Generation EU 
helyreállítási csomagot gondosan 
dolgozzák ki a Covid19 idősebb 
generációra gyakorolt negatív hatásai 
enyhítésének elősegítése érdekében;

Or. en

Módosítás 70
Anne Sander

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, 
hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
fenntartása közvetlen hatással van a vidéki 

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, 
hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
fenntartása közvetlen hatással van régióink 
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gazdaságok életben tartására; úgy véli 
továbbá, hogy nem szabad alábecsülni azt a 
kihívást, amellyel minden mezőgazdasági 
termelőnek szembe kell néznie a modern 
technológia és az innováció 
mezőgazdaságban betöltött szerepének 
megértése és az abban való szerepvállalás 
terén; ennélfogva hangsúlyozza az egész 
életen át tartó szakképzés, a tanácsadási 
szolgáltatások és az ismeretek cseréjének 
fontosságát mind a KAP keretén belül, 
mind azon kívül.

társadalmi-gazdasági szövetének és a 
vidéki gazdaságok életben tartására; úgy 
véli továbbá, hogy nem szabad alábecsülni 
azt a kihívást, amellyel minden 
mezőgazdasági termelőnek szembe kell 
néznie a modern technológia és az 
innováció mezőgazdaságban betöltött 
szerepének integrálása és az abban való 
szerepvállalás terén; ennélfogva 
hangsúlyozza az egész életen át tartó 
szakképzés, a tanácsadási szolgáltatások és 
az ismeretek cseréjének fontosságát mind a 
KAP keretén belül, mind azon kívül az új 
kompetenciáknak – különösen digitális 
területen – az emberek teljes szakmai 
pályafutása során történő megszerzése 
érdekében, 

Or. fr

Módosítás 71
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, 
hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
fenntartása közvetlen hatással van a vidéki 
gazdaságok életben tartására; úgy véli 
továbbá, hogy nem szabad alábecsülni azt a 
kihívást, amellyel minden mezőgazdasági 
termelőnek szembe kell néznie a modern 
technológia és az innováció 
mezőgazdaságban betöltött szerepének 
megértése és az abban való szerepvállalás 
terén; ennélfogva hangsúlyozza az egész 
életen át tartó szakképzés, a tanácsadási 
szolgáltatások és az ismeretek cseréjének 
fontosságát mind a KAP keretén belül, 
mind azon kívül.

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy támogassák a vidéki területek 
sokszínűségét, ösztönözve az olyan 
projektekbe történő beruházásokat, 
amelyek a helyi gazdaságokat támogatják, 
ideértve a közlekedés jobb 
hozzáférhetőségét és a digitális 
konnektivitást; fontosnak tartja 
emlékeztetni arra, hogy a mezőgazdasági 
foglalkoztatás fenntartása közvetlen 
hatással van a vidéki gazdaságok életben 
tartására; úgy véli továbbá, hogy nem 
szabad alábecsülni azt a kihívást, amellyel 
minden mezőgazdasági termelőnek szembe 
kell néznie a modern technológia és az 
innováció mezőgazdaságban betöltött 
szerepének megértése és az abban való 
szerepvállalás terén; ennélfogva 
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hangsúlyozza az egész életen át tartó 
szakképzés, a tanácsadási szolgáltatások és 
az ismeretek cseréjének fontosságát mind a 
KAP keretén belül, mind azon kívül.

Or. en

Módosítás 72
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, 
hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
fenntartása közvetlen hatással van a vidéki 
gazdaságok életben tartására; úgy véli 
továbbá, hogy nem szabad alábecsülni azt a 
kihívást, amellyel minden mezőgazdasági 
termelőnek szembe kell néznie a modern 
technológia és az innováció 
mezőgazdaságban betöltött szerepének 
megértése és az abban való szerepvállalás 
terén; ennélfogva hangsúlyozza az egész 
életen át tartó szakképzés, a tanácsadási 
szolgáltatások és az ismeretek cseréjének 
fontosságát mind a KAP keretén belül, 
mind azon kívül.

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, 
hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
fenntartása közvetlen hatással van a vidéki 
gazdaságok életben tartására; 
hangsúlyozza a KAP pozitív szerepét a 
vidéki területeken a szegénység 
csökkentésében, valamint a 
munkahelyteremtésben és a 
növekedésben;  úgy véli továbbá, hogy 
nem szabad alábecsülni azt a kihívást, 
amellyel minden mezőgazdasági 
termelőnek szembe kell néznie a modern 
technológia és az innováció 
mezőgazdaságban betöltött szerepének 
megértése és az abban való szerepvállalás 
terén; ennélfogva hangsúlyozza az egész 
életen át tartó szakképzés, a tanácsadási 
szolgáltatások és az ismeretek cseréjének 
fontosságát mind a KAP keretén belül, 
mind azon kívül.

Or. en

Módosítás 73
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, 
hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
fenntartása közvetlen hatással van a vidéki 
gazdaságok életben tartására; úgy véli 
továbbá, hogy nem szabad alábecsülni azt a 
kihívást, amellyel minden mezőgazdasági 
termelőnek szembe kell néznie a modern 
technológia és az innováció 
mezőgazdaságban betöltött szerepének 
megértése és az abban való szerepvállalás 
terén; ennélfogva hangsúlyozza az egész 
életen át tartó szakképzés, a tanácsadási 
szolgáltatások és az ismeretek cseréjének 
fontosságát mind a KAP keretén belül, 
mind azon kívül.

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, 
hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
fenntartása közvetlen hatással van a vidéki 
és helyi gazdaságok életben tartására; úgy 
véli továbbá, hogy nem szabad alábecsülni 
azt a kihívást, amellyel minden 
mezőgazdasági termelőnek szembe kell 
néznie a modern technológia és az 
innováció mezőgazdaságban betöltött 
szerepének megértése és az abban való 
szerepvállalás terén; ennélfogva 
hangsúlyozza az egész életen át tartó 
szakképzés, a tanácsadási szolgáltatások és 
az ismeretek tagállamok közötti cseréjének 
fontosságát mind a KAP keretén belül, 
mind azon kívül.

Or. fr

Módosítás 74
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, 
hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
fenntartása közvetlen hatással van a vidéki 
gazdaságok életben tartására; úgy véli 
továbbá, hogy nem szabad alábecsülni azt a 
kihívást, amellyel minden mezőgazdasági 
termelőnek szembe kell néznie a modern 
technológia és az innováció 
mezőgazdaságban betöltött szerepének 
megértése és az abban való szerepvállalás 
terén; ennélfogva hangsúlyozza az egész 
életen át tartó szakképzés, a tanácsadási 
szolgáltatások és az ismeretek cseréjének 
fontosságát mind a KAP keretén belül, 
mind azon kívül.

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, 
hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás 
fenntartása közvetlen hatással van a vidéki 
gazdaságok életben tartására; úgy véli 
továbbá, hogy nem szabad alábecsülni azt a 
kihívást, amellyel minden mezőgazdasági 
termelőnek szembe kell néznie a modern 
technológia és az innováció 
mezőgazdaságban betöltött szerepének 
megértése és az abban való szerepvállalás 
terén; ennélfogva hangsúlyozza az egész 
életen át tartó szakképzés, a tanácsadási 
szolgáltatások és az ismeretek cseréjének 
fontosságát mind a KAP keretén belül, 
mind azon kívül. felhívja a figyelmet arra, 
hogy a vidéki területeken be kell ruházni a 
hozzáférhetőségbe és a konnektivitásba;

Or. ro
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Módosítás 75
Clara Aguilera

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy megfelelő 
közszolgáltatásokkal meg kell könnyíteni 
a nők hozzáférését, lehetővé téve 
számukra, hogy fejlesszék 
foglalkoztatásukat a mezőgazdaságban;

Or. es

Módosítás 76
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a népesség 
elöregedése – különösen a mezőgazdasági 
és vidéki területeken – elkerülhetetlen 
tendencia, amelyet figyelembe kell venni a 
gazdasági és szociális politikák 
kialakításakor;  úgy véli, hogy az idősödő 
népesség kérdése többdimenziós 
megközelítést igényel, és hangsúlyozza, 
hogy elő kell mozdítani a szakpolitikai 
területek és a támogatási eszközök közötti 
szélesebb körű kiegészítő jelleget és 
szinergiát;  emlékeztet arra, hogy a 
megfelelő erőforrások és szolgáltatások 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy az 
időseknek számukra megfelelő 
környezetet biztosítsanak;

Or. en
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Módosítás 77
Ivo Hristov

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a nemzeti, regionális és 
helyi hatóságokat, hogy fontolják meg az 
idős helyi lakosság tudásának megőrzését 
célzó programok bevezetését vagy 
támogatását annak érdekében, hogy 
dokumentálják és rögzítsék a helyi 
élelmiszerek, receptek, termékek és egyéb 
szokások szellemi kulturális örökségét, 
amelyek felhasználhatók a helyi 
megélhetés, termékek és turizmus 
fejlesztésére és fenntartására;

Or. bg

Módosítás 78
Bronis Ropė

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy létre kell hozni a 
tagállamok által kezelt földalapot, amely 
megkönnyíti a mezőgazdasági 
tevékenységüket megkezdő új, fiatal 
mezőgazdasági termelők számára a 
mezőgazdasági tevékenység céljára 
történő földvásárlást/bérletet; ezeket az 
alapokat a tagállamok úgy állíthatnák fel, 
hogy piaci áron felvásárolják a földet, 
amikor azt több mint 500 hektár 
mezőgazdasági földterülettel rendelkező 
tulajdonosok adják el;

Or. lt

Módosítás 79
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Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az EU zöld és 
digitális átállásának teljes mértékben ki 
kell aknáznia az idősödő vidéki 
közösségekben rejlő lehetőségeket;  e 
tekintetben emlékeztet annak 
fontosságára, hogy a vidéki területeken 
biztosítsák a szélessávú internethez és az 
alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, az e-készségek elterjedését és 
a fenntartható fejlődés új megközelítéseit, 
például az intelligens falvak koncepcióját 
és az élelmiszerrendszer fenntartható 
átalakítását;

Or. en

Módosítás 80
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a mezőgazdaságban 
megszerezhető nyugdíjakat összhangba 
kell hozni a többi ágazatban 
megszerezhető nyugdíjakkal; felhívja a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék a 
mezőgazdasági tevékenységnek a 
nyugdíjkorhatár elérésekor történő, korai 
beszüntetését, és vezessenek be olyan 
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a 
mezőgazdasági üzemet ténylegesen 
átadják egy aktív mezőgazdasági 
termelőnek;

Or. es
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Módosítás 81
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri, hogy a kohéziós politika 
és a KAP kiemelkedő szerepet játszhat a 
demográfiai problémákkal küzdő vidéki és 
távoli területeken élő nők 
foglalkoztathatóságának és 
befogadásának ösztönzésében és 
fokozásában, és felhívja a tagállamokat, 
hogy e célra használják fel jobban a 
megfelelő forrásokat;

Or. en

Módosítás 82
Bronis Ropė
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a földhöz való 
hozzáférés, a közvetlen kifizetések és a 
támogatások terén mind az uniós 
országok között, mind az azokon belül 
fennálló egyenlőtlenségek azon 
problémák közé tartoznak, amelyekkel 
foglalkozni kell annak érdekében, hogy 
megálljon a regionális hanyatlás, hogy az 
idősek befejezzék a mezőgazdasági 
tevékenységet, és hogy a fiatalok 
ösztönzést kapjanak a mezőgazdaságba 
való belépésre;

Or. en

Módosítás 83
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Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
Unió nem ösztönzi a tagállamokat arra, 
hogy a bevándorló munkavállalók 
nagyarányú foglalkoztatása helyett a 
születési arányra vonatkozó 
szakpolitikákat dolgozzanak ki;

Or. fr

Módosítás 84
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. megjegyzi, hogy a vidéki és távoli 
területeken a konnektivitás és a 
szolgáltatások hozzáférhetőségének 
javítása alapvető fontosságú e régiók 
elnéptelenedésének és az ott élő idősebb 
népesség társadalmi és digitális 
kirekesztődésének kezeléséhez; ezért 
felszólítja a tagállamokat, hogy ismerjék 
el a vidéki és távoli területek 
sokféleségben betöltött jelentőségét, és a 
helyi gazdaságba történő beruházások 
ösztönzése, a vállalkozói szellem 
ösztönzése és az infrastruktúrák javítása 
révén fejlesszék a bennük rejlő 
lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 85
Ivo Hristov
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a tagállamokat, hogy 
stratégiai terveik kidolgozásakor vegyék 
figyelembe az idősek (65 év felettiek) 
arányát a vidéki régiókban, és fontolják 
meg olyan intézkedések bevezetését, 
amelyek kiterjednek a vidéki területek 
idős (65 év feletti) lakosaira vagy rájuk 
vonatkoznak, például az adott 
korcsoportnak az érintett régió gazdasági 
életében való tényleges és aktív 
részvételére alkalmazandó feltételek 
rugalmasabb megközelítése révén;

Or. bg

Módosítás 86
Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. rámutat arra, hogy a Covid19-
világjárvány nyomán kialakult helyzet 
fényében el kell köteleződni az élő és 
dinamikus vidék mellett, felszámolva a 
bürokráciát, beruházva az 
infrastruktúrába és a minőségi 
szolgáltatásokba a vidéki területeken, a 
mezőgazdaságban az öregedési folyamat 
megfékezése és a nők mint a 
mezőgazdasági üzemek vezetői szerepének 
előmozdítása érdekében;

Or. es

Módosítás 87
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli az európai strukturális és 
beruházási alapok más uniós alapokkal 
együtt betöltött szerepét a vidéki területek 
demográfiai kihívásainak kezelésében, 
nevezetesen a gazdasági fejlődés és a 
társadalmi befogadás előmozdítása 
révén; 

Or. en

Módosítás 88
Bronis Ropė
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a figyelmet a 
szolgáltatások rendelkezésre állásának 
fontosságára a régiókban, mivel 
hanyatlásuk arra ösztönzi az időseket, 
hogy korábban nyugdíjba vonuljanak, és 
olyan városokba költözzenek, ahol ezek a 
szolgáltatások könnyen hozzáférhetők;

Or. en

Módosítás 89
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy az egész életen át 
tartó tanulás és a digitalizáció által 
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teremtett lehetőségek elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a vidéki és távoli területeken 
az idősödő népesség számára különféle 
lehetőségeket, többek között kiegészítő 
jövedelmet biztosítsanak; ezért felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
támogassák az olyan oktatási és képzési 
programokat, amelyek segítik az idősödő 
népességet a készségek fejlesztésében és a 
szakértelem megszerzésében olyan 
területeken, mint az e-kereskedelem, az 
online marketing és az IKT;

Or. en

Módosítás 90
Bronis Ropė
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. megjegyzi, hogy a hatékony 
mobilitási rendszer a regionális gazdasági 
fejlődés, a területi kohézió és a regionális 
potenciál fejlesztésének egyik előfeltétele; 
ezért biztosítani kell a szükséges 
finanszírozást a közlekedési 
összeköttetések fejlesztéséhez és 
fenntartásához, ami arra ösztönözheti az 
idősebb generációt, hogy hosszabb ideig 
maradjon a mezőgazdaságban, és 
odavonzhatja a regionális központokból 
származó fiatalokat, hogy vidéken 
dolgozzanak;

Or. en

Módosítás 91
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Véleménytervezet
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5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli a KAP szerepét és 
jelentőségét a generációs megújulás 
ösztönzésében a mezőgazdasági 
ágazatban; felhívja a tagállamokat, hogy 
stratégiai terveikben részesítsék előnyben 
a fiatal mezőgazdasági termelők 
számának növelésére irányuló 
intézkedéseket, és mozdítsák elő az 
összhangot a emzeti és uniós szinten 
rendelkezésre álló egyéb eszközökkel;

Or. en

Módosítás 92
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli, hogy a mezőgazdaság 
fejlődése, digitalizációja és 
specializálódása miatt mind az ágazaton 
belüli embereknek, mind pedig azoknak, 
akik először lépnek be az ágazatba, 
megfelelő szintű digitális, műszaki és 
gazdasági képzésre van szükségük, és 
felszólít a csereprogramok, a viták, az 
online képzések és az e-tanulás 
előmozdítására;

Or. en

Módosítás 93
Bronis Ropė
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)



AM\1214297HU.docx 47/49 PE658.730v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli a közösségvezérelt helyi 
fejlesztésre irányuló kezdeményezések 
központi szerepét az élő és virágzó helyi 
vidéki gazdaságok megtartásában és 
helyreállításában, valamint a LEADER 
megfelelő szintű finanszírozásának 
szükségességét; sürgeti a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben használják fel a 
LEADER kínálta kapacitásokat;

Or. en

Módosítás 94
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet arra, hogy a legkülső 
régiók különösen hajlamosak az 
elnéptelenedésre, és különleges 
intézkedéseket igényelnek a gyakran 
előforduló negatív demográfiai változások 
enyhítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy proaktívan használják 
fel a rendelkezésre álló strukturális és 
beruházási alapokat az e régiók előtt álló 
kihívások kezelésére;

Or. en

Módosítás 95
Bronis Ropė
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a tagállamokat, hogy 
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könnyítsék meg a mezőgazdasági 
földterületek fiatal mezőgazdasági 
termelők általi megvásárlását és bérlését; 
e tekintetben kéri, hogy a mezőgazdasági 
földterületeket különleges védelemben 
részesítsék annak érdekében, hogy a 
tagállamok a helyi hatóságokkal és a 
mezőgazdasági termelők szervezeteivel 
együttműködve szabályozhassák a 
mezőgazdasági földterületek értékesítését, 
használatát és haszonbérbe adását;

Or. en

Módosítás 96
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy a 
folyamatosan fejlődő digitális 
technológiák alapvető hatást gyakorolnak 
az emberek mindennapi életére, ezért 
hangsúlyozza, hogy az iskolákban, 
kórházakban és minden egyéb releváns 
közszolgáltató létesítményben nagy 
sebességű széles sávú internetre, valamint 
létfontosságú és korszerű technológiai 
berendezésekre van szükség, beleértve a 
hatékony e-kormányzás fejlesztését is, 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
vidéki és távoli területeken élők számára 
elegendő lehetőség álljon rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 97
Bronis Ropė
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a figyelmet a nem 
kormányzati szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások fontosságára, különösen az 
idősek esetében; kéri a nem kormányzati 
szervezetek tevékenységei 
finanszírozásának megerősítését a 
régiókban;

Or. en


