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Módosítás 1
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. (új) mivel 2019-ben a mezőgazdasági 
áruk EU és harmadik országok közötti 
teljes kereskedelmi forgalmának értéke 
325 milliárd EUR volt, amelyhez 
39 milliárd eurós kereskedelmi többlet 
társult;1a

_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Extra-
EU_trade_in_agricultural_goods#EU_tra
de_in_agricultural_products:_surplus_of
_.E2.82.AC39_billion

Or. en

Módosítás 2
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola Danti, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. kéri a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia kereskedelemi vonatkozásait 
annak érdekében, hogy biztosítsa az uniós 
kereskedelempolitika és a nyomon 
követhetőség, az állatjólét és a 
fenntartható fejlődés kapcsán bevezetett, 
uniós termelőkre vonatkozó 
követelmények közötti összhangot; 
hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb és 
reziliensebb agrár-élelmiszeripari 
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rendszerekre való átállásban, összhangban 
a Párizsi Megállapodással, az európai zöld 
megállapodással és a fenntartható 
fejlődési célokkal; kitart amellett, hogy 
fontos többoldalú párbeszédet folytatni e 
célkitűzések oly módon történő elérése 
érdekében, hogy létrehozzák a méltányos 
és fenntartható kereskedelem szilárd 
irányítási keretét, és biztosítják, hogy 
senki se maradjon le;

Or. en

Módosítás 3
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, 
Herve Juvin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, anélkül, hogy veszélybe 
sodorná az európai termelés 
versenyképességét; az uniós 
kereskedelempolitikát úgy kell kialakítani, 
hogy a fogyasztók számára a legjobb 
termékeket kínálják, az európai 
mezőgazdasági termelőket és gyártókat 
helyezve a középpontba; kiemeli, hogy a 
belföldi politikák és kereskedelem soha 
nem ösztönözhet olyan gyakorlatokat, 
amelyek az adott esetben kevésbé 
ambiciózus szociális, környezetvédelmi, 
valamint egészségügyi és növény-
egészségügyi normákkal rendelkező 
harmadik országokból származó import 
jelentős növekedéséhez vezetnek;

Or. en
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Módosítás 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a környezeti, társadalmi és 
gazdasági szempontból fenntarthatóbb 
agrár-élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással; úgy véli, hogy a 
kereskedelempolitika szerves része „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
végrehajtásának, és fontos az európai 
termelés minőségének a megóvása 
szempontjából, ugyanis lehetővé teszi az 
európai termelők számára, hogy 
versenyezzenek az élelmiszeripari 
termékek globális kínálatával;

Or. it

Módosítás 5
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással; kiemeli, hogy a 
mezőgazdasági ágazat tevékenyen részt 
vesz az éghajlatpolitikai fellépésekben, és 
elismeri a sövényekben, az 
erdőterületekben és a gyepterületekben 
rejlő összes szénelnyelési lehetőséget.
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Or. en

Módosítás 6
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitika fontos szerepet 
játszhat a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással; elvárja, hogy a 
kereskedelempolitika folyamatban lévő 
felülvizsgálata során legfőbb prioritásként 
kezeljék, hogy az uniós 
kereskedelempolitikát beemeljék az 
európai zöld megállapodás célkitűzései 
közé;

Or. en

Módosítás 7
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással; ennek az átállásnak 
azonban elfogadható fokozatosság mellett 
kell megtörténnie;

Or. it
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Módosítás 8
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással, az Európai Parlament 
által megszavazott éghajlati 
veszélyhelyzettel és az európai zöld 
megállapodással;

Or. fr

Módosítás 9
Roman Haider

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, és ezért összhangban kell lennie 
a nemzetközi egyezményekkel és 
megállapodásokkal, valamint a Párizsi 
Megállapodással is;

Or. de

Módosítás 10
Urmas Paet

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a fenntartható 
fejlődési célokkal, a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

Or. en

Módosítás 11
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának fontos szerepet 
kell játszania a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

1. hangsúlyozza, hogy az új uniós 
kereskedelempolitikai modellnek fontos 
szerepet kell játszania a fenntarthatóbb 
agrár-élelmiszeripari rendszerekre való 
átállásban, összhangban a Párizsi 
Megállapodással és az európai zöld 
megállapodással;

Or. en

Módosítás 12
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
kutatások továbbra is aggasztó 
kapcsolatot mutatnak ki a zoonózisos 
betegségek, például a Covid19, valamint 
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az erdőirtás, az éghajlatváltozás és a 
biológiai sokféleség csökkenése között; 
aggodalommal jegyzi meg továbbá, hogy a 
kereskedelmi célú, exportorientált 
mezőgazdaság továbbra is a globális 
erdőirtás fő hajtóereje; hangsúlyozza azon 
intézkedések jelentőségét, amelyek 
biztosítják, hogy a kereslet összhangban 
legyen a fenntarthatósági célokkal, mivel 
az EU az erdőirtáshoz kapcsolódó 
árucikkek – például a szója, a pálmaolaj, 
az eukaliptusz, a gumi, a kukorica, a 
marhahús, a bőr és a kakaó – jelentős 
importőre;

Or. en

Módosítás 13
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli az agrár-élelmiszeripari 
rendszerek – mint a nyitott stratégiai 
autonómiával kapcsolatos megközelítés 
teljes értékű elemének – jelentőségét, 
mivel ezek garantálják az 
élelmezésbiztonságot, a mezőgazdasági 
termelők részére tisztességes jövedelmet 
biztosítanak, megerősítik a vidéki és távoli 
területeken élő lakosság helyzetét, továbbá 
hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz és az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, valamint a természeti 
erőforrások és a biológiai sokféleség 
megőrzéséhez; azt javasolja, hogy a nyitott 
stratégiai autonómiával kapcsolatos 
megközelítés még inkább tükröződjön az 
uniós kereskedelempolitikában, például a 
növényi eredetű fehérjék előállítása 
tekintetében;

Or. en
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Módosítás 14
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az európai 
mezőgazdaság és állattenyésztés a 
világszintű üvegházhatású gázkibocsátás 
1%-át teszi ki; kéri a Bizottságot, hogy 
erősítse meg a kereskedelempolitikát a 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködés javítására irányulóan, és 
tegyen „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégiában foglaltakhoz hasonló, 
nagyratörő kötelezettségvállalásokat az 
éghajlatváltozással szembeni globális 
küzdelemhez való hozzájárulás és az 
európai mezőgazdaság 
versenyképességének fenntartása 
érdekében;

Or. es

Módosítás 15
Annie Schreijer-Pierik

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiának meg kell 
felelnie a Párizsi Megállapodás 2. cikke 
(1) bekezdése b) pontjának, és ezért 
semmiképpen sem veszélyeztetheti a 
kereskedelmi forgalmat és az ellátási 
láncokat, amelyek létfontosságúak a 
globális és európai élelmiszer-termelés és 
élelmezésbiztonság szempontjából;

Or. nl



AM\1226158HU.docx 11/91 PE680.937v03-00

HU

Módosítás 16
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Sergio Berlato

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy teljes körűen 
felül kell vizsgálni az uniós 
kereskedelempolitikát annak érdekében, 
hogy az összhangban álljon „a termelőtől 
a fogyasztóig” stratégiával és a 
biodiverzitási stratégiával kapcsolatos 
európai törekvésekkel; kiemeli, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia nem 
lesz hiteles, ha a mezőgazdasági 
termékekkel kapcsolatos 
kereskedelempolitikákat nem módosítják 
alapjaiban;

Or. en

Módosítás 17
Urmas Paet

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika tekintetében a 
közelmúltban folytatott felülvizsgálati 
eljárás eredményeképpen az EU 
hamarosan megújult 
kereskedelempolitikával fog rendelkezni, 
amely kedvezően hozzájárulhat „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégiához;

Or. en

Módosítás 18
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Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. sajnálja, hogy a stratégia nem 
foglalkozik az uniós célok és az EU által 
jelenleg tárgyalt kereskedelmi 
megállapodások közötti esetleges 
következetlenségekkel; azt javasolja, hogy 
az emberek jóllétének és a természeti 
környezet megőrzésének biztosítása 
érdekében a Bizottság „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiájának célkitűzéseit 
referenciaként használja a jelenlegi és 
jövőbeli kereskedelmi tárgyalások során;

Or. en

Módosítás 19
Roman Haider

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket; ezért következetesen az a 
véleménye, hogy az Unióban érvényes 
mezőgazdasági termelési előírásokat a 
harmadik országbeli importőröknek is 
figyelembe kell venniük; azok a 
mezőgazdasági termékek, amelyek nem 
felelnek meg az európai normáknak, nem 
kerülhetnek az uniós belső piacra, és 
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ennek célja különösen az, hogy biztosítsák 
a tisztességes versenyfeltételeket a 
harmadik országbeli termelők és a hazai 
mezőgazdasági termelők között.

Or. de

Módosítás 20
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola 
Danti, Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon, és elismeri az uniós agrár-
élelmiszeripari termékek minőségének és 
az azokra vonatkozó előírások 
megalapozott nemzetközi hírnevét; 
meggyőződése, hogy az EU-nak ezt a 
pozíciót fel kell használnia arra, hogy az 
összes uniós mezőgazdasági termékre 
kiterjedő támogatási politikájára és 
egyúttal a földrajzi jelzésekre vonatkozó 
politikájára támaszkodva, a tisztességes 
verseny, az elővigyázatosság elve, az 
emberi jogok tiszteletben tartása és a 
nemzetközi munkaügyi normák, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket, ami az egyik módja 
annak, hogy a nemzetközi normákat az 
európai ambiciózus célok felé terelje;

Or. en

Módosítás 21
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét, valamint 
az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc 
valamennyi szereplőjének gazdasági 
fenntarthatósága alapján meghatározza a 
fenntartható élelmiszerrendszerekre 
vonatkozó szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ha nem is szünteti meg, 
korlátozza az EU által előírt szigorú 
követelményeknek nem megfelelő 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek behozatalát az európai 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
ágazatban;

Or. it

Módosítás 22
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket; hangsúlyozza, hogy egy 
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minden agrár-élelmiszeripari termékre 
kiterjedő ösztönzési politika aktívan 
elősegítheti egy ilyen referenciaérték 
meghatározását a világszintű gyártás és 
fogyasztás fenntarthatóságának javítása 
érdekében;

Or. es

Módosítás 23
Herve Juvin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket; ragaszkodik továbbá 
ahhoz, hogy az Európai Unió kiterjessze 
az eredetmegjelölések és a területi 
jelölések oltalmát, és előírja a származási 
ország vagy országok feltüntetését, 
különösen az élelmiszertermékek 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 24
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján, 
valamint a munkavállalói jogok 
tiszteletben tartása mellett meghatározza a 
fenntartható élelmiszerrendszerekre 
vonatkozó szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket; úgy véli továbbá, hogy 
az ezzel kapcsolatos normák védelmét a 
kereskedelmi megállapodás minden 
rendelkezésébe be kell építeni, és az nem 
minősülhet technikai kereskedelmi 
akadálynak;

Or. en

Módosítás 25
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket; ebben az értelemben úgy 
véli, hogy a globális egészségszemléletnek 
és „az egészségügyi szempontok 
érvényesítése minden szakpolitikában” 
elvnek szintén az Unió által 
kezdeményezett, irányított és aláírt 
kereskedelmi és beruházási 
megállapodások szerves részét kell 
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képeznie;

Or. en

Módosítás 26
Dita Charanzová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
jelentős globális szereplőként ezt a 
pozíciót fel kell használnia arra, hogy az 
elővigyázatosság elve, a környezetvédelem 
és az állatjólét alapján meghatározza a 
fenntartható élelmiszerrendszerekre 
vonatkozó szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket; úgy véli, hogy az e téren 
folytatott többoldalú együttműködés még 
inkább elősegítheti „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia célkitűzéseinek 
elérését;

Or. en

Módosítás 27
Enikő Győri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
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meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket; kéri a Bizottságot, hogy 
végezzen átfogó előzetes hatásvizsgálatot 
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen 
a környezeti lábnyom harmadik 
országokba való áthelyezése;

Or. en

Módosítás 28
Emmanouil Fragkos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket, az egységes piaci 
szabályok teljes körű alkalmazásának 
védelmét hatékony vámellenőrzésekkel;

Or. el

Módosítás 29
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
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legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem, az emberi jogok 
védelme, az élelmiszer-pazarlás elleni 
küzdelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

Or. it

Módosítás 30
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre és a mezőgazdasági 
termelők tisztességes javadalmazására 
vonatkozó szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

Or. fr

Módosítás 31
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
a munkavállalói jogok tiszteletben tartása 
mellett és az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

Or. en

Módosítás 32
Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
megtárgyalt és egyenértékű szabványokra 
alkalmazandó referenciaértéket;

Or. en

Módosítás 33
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Herve Juvin, Jean-Lin 
Lacapelle

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem, az emberi jogok 
tiszteletben tartása és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

Or. en

Módosítás 34
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a helyi 
fogyasztás, a környezetvédelem és az 
állatjólét alapján meghatározza a 
fenntartható élelmiszerrendszerekre 
vonatkozó szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

Or. fr

Módosítás 35
Urmas Paet

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU az agrár-
élelmiszeripari termékek legnagyobb 
importőre és exportőre a világon; 
meggyőződése, hogy az EU-nak ezt a 
pozíciót fel kell használnia arra, hogy a 
WTO-szabályokkal összhangban az 
elővigyázatosság elve, a környezetvédelem 
és az állatjólét alapján meghatározza a 
fenntartható élelmiszerrendszerekre 
vonatkozó szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

Or. en

Módosítás 36
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
az elővigyázatosság elve, a 
környezetvédelem és az állatjólét alapján 
meghatározza a fenntartható 
élelmiszerrendszerekre vonatkozó 
szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

2. megállapítja, hogy az EU belső 
piaca az agrár-élelmiszeripari termékek 
legnagyobb importőre és exportőre a 
világon; meggyőződése, hogy az EU-nak 
ezt a pozíciót fel kell használnia arra, hogy 
a tudomány, a környezetvédelem és az 
állatjólét alapján meghatározza a 
fenntartható élelmiszerrendszerekre 
vonatkozó szabványokra alkalmazandó 
referenciaértéket;

Or. en

Módosítás 37
Annie Schreijer-Pierik

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy továbbra is proaktív és 
pozitív kereskedelmi menetrendet 
kövessen az agrár-élelmiszeripari termék 
terén, biztosítva, hogy az Unióba importált 
minden élelmiszeripari termék és 
takarmány maradéktalanul megfeleljen az 
uniós szabályoknak és normáknak, 
valamint segítve a népességnövekedés és a 
középosztály bővülése miatt gyakori és 
gyors keresletnövekedéssel szembesülő 
fejlődő országok elsődleges termelőit, 
hogy haladéktalanul eleget tegyenek e 
normáknak;

Or. nl

Módosítás 38
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot, hogy biztosítson 
következetességet és rugalmasságot 
ahhoz, hogy „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégiában foglalt eszközök és 
célkitűzések a közös mezőgazdasági és 
halászati politikákhoz, a 
kereskedelempolitikához, az EU 2030-ra 
vonatkozó biológiai sokféleségi 
stratégiájához, továbbá az EU más 
kapcsolódó politikáihoz és stratégiáihoz 
igazodjanak;

Or. es

Módosítás 39
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot, hogy a minőségi 
jogalkotás elvével összhangban biztosítsa 
„a termelőtől a fogyasztóig” stratégia és a 
közös agrár- és halászati politika, a 
kereskedelempolitika, a 2030-ig tartó 
időszakra szóló uniós biodiverzitási 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós szakpolitikák és stratégiák által 
előirányzott intézkedések 
következetességét és egységességét;

Or. en

Módosítás 40
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Roman Haider, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja, hogy a javasolt új 
kezdeményezése nem veszi figyelembe a 
Covid19-válság hatásait és az európai 
piacokon ennek következtében kialakult 
bizonytalan élelmiszer-ellátást; e 
tekintetben nagy aggodalommal 
hangsúlyozza, hogy a Covid19-válság 
következtében az uniós lakosság körében 
várhatóan jelentősen nőni fog azok 
száma, akik nem engedhetik meg 
maguknak az egészséges és tápláló 
ételeket;

Or. en

Módosítás 41
Jordi Cañas

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy a környezeti, 
társadalmi és gazdasági szempontból 
fenntartható és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosító globális élelmiszerrendszerre 
történő valóban méltányos átállás 
érdekében rendkívül fontos előmozdítani 
az összes uniós élelmiszeripari szereplő és 
kereskedelmi partner többoldalú 
szerepvállalását és nemzetközi 
együttműködését;

Or. en

Módosítás 42
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
olyan, tudományosan alátámasztott 
előzetes hatásvizsgálatokra kell alapoznia 
a jogalkotási javaslatait, amelyek minden 
egyes célkitűzés vonatkozásában 
ismertetik a számítási módszereket, 
alapkoncepciókat és referencia-
időszakokat, a tagállamokkal folytatott 
előzetes konzultációt követően; ennek 
megfelelően a jogalkotási javaslatok 
kumulatív hatásait is szem előtt kell 
tartani;

Or. es

Módosítás 43
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
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2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
világjárvány rávilágított arra, hogy a 
fogyasztók szükségleteinek kielégítése és 
az élelmiszer-termelés és a készletek 
biztosítása érdekében le kell rövidíteni az 
uniós élelmiszerellátási láncot, és 
gondoskodni kell arról, hogy az kevésbé 
függjön a harmadik országokból érkező 
importtól, ily módon növelve az EU 
rezilienciáját;

Or. en

Módosítás 44
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az összes uniós 
mezőgazdasági termékre és a különböző 
gazdálkodási modellekre is kiterjedő uniós 
támogatási politika hatékonyan 
hozzájárulhat a mezőgazdasági termékek 
fenntarthatóságára vonatkozó 
referenciaérték meghatározásához;

Or. en

Módosítás 45
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy a helyi 
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termelés most és a jövőben is 
fenntarthatóbb, mint a globális élelmiszer-
termelés, hiszen azonnali fogyasztói 
szükségleteket elégít ki, csökkenti az 
élelmiszer-hulladékot, és a szállításhoz 
kapcsolódó ÜHG-kibocsátás csökkentése 
révén kisebb hatással jár a környezetre 
nézve;

Or. en

Módosítás 46
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. kiemeli, hogy elengedhetetlen 
tartalommal megtölteni „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia célkitűzését annak 
érdekében, hogy a jövőbeli 
kereskedelempolitika és minden kétoldalú 
kereskedelmi megállapodás 
középpontjába az európai 
élelmezésbiztonság és élelmiszer-
függetlenség kerüljön;

Or. en

Módosítás 47
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé kell 
válnia, a minőség fogalmát a társadalmi és 
környezeti szempontokra is kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjének 
kell lennie, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
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kiterjesztve, azon felül, hogy e termékek 
világszerte arról nevezetesek, hogy 
biztonságosak és egészségesek; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy az 
ambiciózus uniós támogatási politikával 
párosuló uniós minőségi termelést és 
földrajzi jelzéseket a fenntartható 
kereskedelem előmozdítására irányuló 
célkitűzés tekintetében tőkének kell 
tekinteni;

Or. en

Módosítás 48
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve; megállapítja, hogy az európai 
gazdálkodók és állattenyésztők 
elkötelezettek aziránt, hogy a 
legmagasabb szintű termelési normákat 
kínálják világszinten, és hangsúlyozza, 
hogy ehhez az európai intézményeknek 
megfelelő támogatást kell biztosítani 
számukra;

Or. es

Módosítás 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, ennek érdekében kiaknázva az 
európai termelési rendszerek minőségének 
koncepciója által a társadalom és a 
környezet vonatkozásában betöltött 
szerepet, garantálva a termelők számára, 
hogy az Unió aktív promóciós 
politikájával a külföldi piacokon is 
elismerik a munkájukat;

Or. it

Módosítás 50
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek fokozatosan az uniós agrár-
élelmiszeripari termékek kulcsfontosságú 
jellemzőjévé kell válnia, a minőség 
fogalmát a társadalmi, környezeti és 
gazdasági szempontokra is kiterjesztve; e 
tekintetben a genomikai technikákon 
alapuló új technológiák alkalmazását 
alapvetőnek és hasznosnak tartja a 
rezisztensebb és ezért fenntarthatóbb 
fajták kiválasztásában;

Or. it

Módosítás 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 3. úgy véli, hogy a fenntartható 
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termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve; üdvözli ezért a stratégia azon 
célkitűzését, hogy az egészséges, 
környezetkímélő és fenntartható választás 
legyen a leginkább megfizethető, és ezt a 
kereskedelmi megállapodásokba is építsék 
be;

Or. en

Módosítás 52
Annie Schreijer-Pierik

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve, és biztosítva, hogy a 
fenntartható termeléssel kapcsolatos 
megközelítés magában foglalja a globális 
éghajlati és környezeti lábnyomot és a 
termékre eső kilogrammonkénti 
erőforrás-fogyasztást;

Or. nl

Módosítás 53
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
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termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve; kéri a Bizottságot, hogy a 
környezeti, gazdasági és társadalmi 
fenntarthatóságot helyezze „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia középpontjába;

Or. en

Módosítás 54
Seán Kelly

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve, amelyek összhangban vannak 
a környezetvédelmi célkitűzésekkel és a 
zöld megállapodásban foglalt „ne árts” 
elvvel;

Or. en

Módosítás 55
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a 
fenntarthatóságnak az uniós agrár-
élelmiszeripari termékek kulcsfontosságú 
jellemzőjévé kell válnia, biztosítva az 
uniós termelők versenyképességét és 
tartós jövedelmét, valamint a minőség 
fogalmát a társadalmi és környezeti 
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szempontokra is kiterjesztve;

Or. en

Módosítás 56
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra, 
továbbá a fenntarthatóságra és a 
gazdálkodók bérére is kiterjesztve;

Or. es

Módosítás 57
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek és az Európai Unió által aláírt 
kereskedelmi megállapodások 
kulcsfontosságú jellemzőjévé kell válnia, a 
minőség fogalmát a társadalmi és 
környezeti szempontokra is kiterjesztve;

Or. fr

Módosítás 58
Sara Matthieu, Manuela Ripa
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek – a kémiai peszticidek 
fokozatos megszüntetését is beleértve – az 
uniós agrár-élelmiszeripari termékek 
kulcsfontosságú jellemzőjévé kell válnia, a 
minőség fogalmát a társadalmi és 
környezeti szempontokra is kiterjesztve;

Or. en

Módosítás 59
Urmas Paet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia;

Or. en

Módosítás 60
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-
élelmiszeripari termékek kulcsfontosságú 
jellemzőjévé kell válnia, a minőség 

3. úgy véli, hogy a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie, hogy a 
fenntarthatóság nem csak a környezeti 
kérdésekre összpontosít, mivel azt átfogó 



PE680.937v03-00 34/91 AM\1226158HU.docx

HU

fogalmát a társadalmi és környezeti 
szempontokra is kiterjesztve;

megközelítésként kell értelmezni, beleértve 
a gazdasági és társadalmi szempontokat 
is;

Or. en

Módosítás 61
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé kell 
válnia, a minőség fogalmát a társadalmi és 
környezeti szempontokra is kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelést az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjeként 
még inkább elő kell mozdítani, a minőség 
fogalmát a társadalmi és környezeti 
szempontokra is kiterjesztve;

Or. en

Módosítás 62
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható és 
reziliens termelésnek az uniós agrár-
élelmiszeripari termékek kulcsfontosságú 
jellemzőjévé kell válnia, a minőség 
fogalmát a társadalmi és környezeti 
szempontokra is kiterjesztve;

Or. en

Módosítás 63
Dita Charanzová
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
társadalmi és környezeti szempontokra is 
kiterjesztve;

3. úgy véli, hogy a fenntartható 
termelésnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
termékek kulcsfontosságú jellemzőjévé 
kell válnia, a minőség fogalmát a 
környezeti szempontokra is kiterjesztve;

Or. en

Módosítás 64
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
3 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kötelezettségvállalását, hogy 
világviszonylatban előmozdítja az 
Unióban a továbbiakban jóvá nem hagyott 
növényvédő szerek fokozatos kivonását, 
valamint biztosítja, hogy az Unión 
kívülről nem exportálnak uniós 
használatra betiltott veszélyes növényvédő 
szereket; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
mihamarabb nyújtson be jogalkotási 
javaslatot a fentiek érdekében; üdvözli a 
Bizottság bejelentését, miszerint 
felülvizsgálja a „kizárási kritériumoknak” 
megfelelő anyagokra előírt behozatali 
tűréshatárokat, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezen anyagok 
szermaradványai tekintetében „zéró 
tolerancia” politikát alkalmazzon; 
ösztönzi a Bizottságot, hogy olyan 
előírások alkalmazását is írja elő, amelyek 
megakadályozzák a munkavállalók és a 
lakosok növényvédő szerek használatából 
eredő szennyeződését;

Or. en
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Módosítás 65
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia fő célkitűzéseként 
garantálni kell a fogyasztók számára az 
egészséges és tápláló élelmiszerekhez 
méltányos áron való hozzáférést, valamint 
a termelők számára tisztességes 
jövedelmet kell biztosítani; ezenkívül a 
stratégiának meg kell erősítenie az uniós 
mezőgazdasági termelők és a gyártók 
helyzetét a globális élelmiszerellátási 
láncban; e tekintetben a stratégiának 
reális, elérhető és méltányos 
célkitűzéseket kell meghatároznia azáltal, 
hogy biztosítja a termelők számára az 
ahhoz szükséges lehetőséget és időt, hogy 
az átállások megszakítása és bármely 
ágazat hátrányos megkülönböztetése 
nélkül fokozatosan alkalmazkodni 
tudjanak a termelési folyamaton belül 
elengedhetetlen változásokhoz;

Or. en

Módosítás 66
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiának figyelembe kell 
vennie, hogy a vidéki egészségügyi ellátás 
javítása révén csökken az illegális 
fakitermelés, és növekszik a trópusi 
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erdőkön belüli szénmegkötés; kéri a 
Bizottságot, hogy végezzen 
hatásvizsgálatot egyrészt a szén-dioxid-
piacok hozzáférhetőségéről az arra 
irányuló beavatkozások érdekében, hogy a 
vidéki egészségügyi programokat 
hasonlóképpen az erdővédelemmel is 
összekapcsolják, másrészt pedig arról, 
hogy miként lehet ezeket a 
rendelkezéseket belefoglalni a 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó fejezetekbe;

Or. en

Módosítás 67
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze 
a primer szektorban az új technológiához 
való hozzáférést, ami alapvető az európai 
uniós mezőgazdaság világpiaci 
versenyképességének erősítéséhez és a 
termelési norma magas szintjének 
fenntartása érdekében;

Or. es

Módosítás 68
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy az európai 
vállalkozások esetében a versenyképesség 
és a termelési kapacitás elvesztése – ha 
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megerősítik „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia szerinti bejelentett 
küszöbértékeket – csak akkor 
mérsékelhető, ha a többi jelentős 
világpiaci szereplő szintén elfogad egy 
egyenértékű környezetvédelmi szabályok 
alkotta rendszert; emlékezteti a 
Bizottságot arra, hogy jelenleg nincsenek 
olyan elemek, amelyek alapján azt 
gondolhatnánk, hogy ez kielégítő módon 
mehetne végbe;

Or. en

Módosítás 69
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy fontos 
megőrizni az uniós termelési modell – 
történelmi és kulturális gyakorlatok 
kovácsolta – termelési sajátosságait, 
színvonalát és megkülönböztető jellegét; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy 
figyelembe kell venni, hogy számos 
mezőgazdasági gyakorlat a nemzeti és 
európai kulturális örökség részét képezi, 
ráadásul azokat a földrajzi, regionális és 
éghajlati sajátosságok alakították; 
emlékeztet arra, hogy e gyakorlatokat az 
európai és nemzetközi örökség részeként 
ápolni kell és védeni kell a mindenféle 
zavaró ideológiai hatásoktól; ezenkívül a 
jövőbeli fejlődés során figyelembe kell 
venni az egyes tagállamok helyi 
sajátosságait, valamint azt, hogy a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
arányos és kalibrált célkitűzéseket kell 
meghatározni;

Or. en
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Módosítás 70
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse;

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése, egyúttal pedig 
kereskedelempolitikájának ambiciózus 
felülvizsgálata révén kövesse, amelynek 
során „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia fenntarthatósági és 
élelmezésbiztonsági célkitűzéseivel 
összhangban figyelembe kell venni az 
agrár-élelmiszeripari termékre vonatkozó 
külön keretrendszer létrehozását, ideértve 
különösen az összes kereskedelmi 
megállapodás esetében egy csökkentést 
kizáró rendelkezés bevezetését, a 
védzáradékok működésének javítását, a 
növényvédő szerekre vonatkozó behozatali 
tűréshatárok megszüntetését és a WTO 
szabályainak megfelelő kölcsönösségi 
záradékok kidolgozását is;

Or. en

Módosítás 71
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
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valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse;

valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse; úgy véli, 
hogy az EU-nak annak biztosítására kell 
törekednie, hogy a 2021-es 
csúcstalálkozón az élelmiszer-termeléssel 
foglalkozó női mezőgazdasági kistermelők 
és családi gazdaságok véleményét vegyék 
alapul; úgy véli továbbá, hogy az EU-nak 
ismét meg kell erősítenie a 
Világélelmezés-biztonsági Bizottság 
megbízatását, amely az 
élelmezésbiztonsággal és táplálkozással 
foglalkozó legfőbb inkluzív nemzetközi és 
kormányközi szakpolitikai platform;

Or. en

Módosítás 72
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse;

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse; 
ugyanezen kereten belül felkéri továbbá, 
hogy engedélyezze a közösségek számára 
a helyi élelmiszer-termelés előnyben 
részesítését, valamint a helyi piacokhoz és 
a helyi termelőkhöz való hozzáférés 
fenntartását;

Or. fr

Módosítás 73
Carles Puigdemont i Casamajó
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse;

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse; kéri a 
Bizottságot, hogy e célkitűzések elérése 
érdekében mozdítsa elő az állami és 
magánszektorbeli szereplők, köztük a 
helyi kormányzatok közötti szorosabb 
koordinációt;

Or. en

Módosítás 74
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia célkitűzései és a közös 
kereskedelempolitika következetességét és 
egységességét, valamint e célkitűzéseket a 
zöld szövetségek valamennyi releváns 
fórumon – többek között az ENSZ 
élelmiszerrendszerekkel foglalkozó 2021. 
évi csúcstalálkozóján – történő fejlesztése 
révén kövesse;

Or. en

Módosítás 75
Massimiliano Salini
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse;

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek, köztük 
minden érintett, magán- és állami 
szektorbeli érdekelt fél valamennyi 
releváns fórumon – többek között az ENSZ 
élelmiszerrendszerekkel foglalkozó 2021. 
évi csúcstalálkozóján – történő fejlesztése 
révén kövesse;

Or. en

Módosítás 76
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse;

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns kétoldalú, regionális 
és többoldalú fórumon – többek között az 
ENSZ élelmiszerrendszerekkel foglalkozó 
2021. évi csúcstalálkozóján – történő 
fejlesztése révén kövesse;

Or. it

Módosítás 77
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse;

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a szövetségek valamennyi 
releváns fórumon – többek között az ENSZ 
élelmiszerrendszerekkel foglalkozó 2021. 
évi csúcstalálkozóján – történő fejlesztése 
révén a realitások talaján és gyakorlatias 
módon kövesse;

Or. en

Módosítás 78
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit a zöld szövetségek 
valamennyi releváns fórumon – többek 
között az ENSZ élelmiszerrendszerekkel 
foglalkozó 2021. évi csúcstalálkozóján – 
történő fejlesztése révén kövesse;

4. felhívja a Bizottságot, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzéseit az olyan szövetségek 
fejlesztése révén kövesse, amelyek a 
kitűzött célok követésével foglalkoznak;

Or. it

Módosítás 79
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy – miként arra 
a Covid19-világjárvány is rávilágított – 
egy uniós nyitott stratégiai autonómiát 
kell kialakítani azzal a céllal, hogy 
biztosítsák a kulcsfontosságú piacokhoz és 
kritikus árukhoz való hozzáférést, 
valamint védjék a gazdasági eszközöket; 
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megismétli, hogy az élelmezésbiztonságot 
a nyitott stratégiai autonómia lényeges 
aspektusaként kell elismerni annak 
érdekében, hogy a jövőbeli válságok során 
biztosítsák az élelmiszerellátási rendszerek 
működését;

Or. en

Módosítás 80
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
– a tagállamokkal való konzultációt 
követően – jogalkotási javaslatokat kell 
kidolgoznia tudományosan megalapozott 
előzetes hatásvizsgálatok alapján, 
amelyekben ismerteti az egyes konkrét 
célértékek kiszámítási módszereit, 
kiindulási alapjait és referencia-
időszakait; hangsúlyozza, hogy figyelembe 
kell venni a jogalkotási javaslatok 
halmozott hatásait;

Or. en

Módosítás 81
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a Bizottságot, hogy mind a 
származási országokban, mind a 
határokon erősítse meg az ellenőrzési 
mechanizmusokat a harmadik 
országokkal folytatott kereskedelem során 
az európai mezőgazdaság állat- és 
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növényegészségének biztosítása, valamint 
kártevők és betegségek EU-n kívülről való 
bejutásának megakadályozása érdekben;

Or. es

Módosítás 82
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki egyértelmű 
kereskedelmi és mezőgazdasági stratégiát, 
amelynek célja az európai marhahúsipar 
függőségének csökkentése a Dél-
Amerikából származó transzgenikus szója 
termelésétől;

Or. fr

Módosítás 83
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia ambiciózus célkitűzései fényében 
arra kéri az Európai Bizottságot, hogy a 
mezőgazdaságot és a környezetvédelmet 
illetően vizsgálja felül a Mercosur-
megállapodás alapelveit; kiemeli, hogy a 
mezőgazdasági és fenntarthatósági 
fejezeteken belül nincs egyensúly, és 
hangsúlyozza, hogy a védintézkedések 
nem elégségesek a piaci torzulások vagy a 
környezetkárosodás megakadályozásához;

Or. en
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Módosítás 84
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kiemeli az élelmiszerellátási 
láncon belüli átláthatóság, valamint az 
összes termelési és forgalmazási folyamat 
nyomon követhetőségének fontosságát; 
megjegyzi, hogy az innovatív digitális 
eszközök, illetve az élelmiszeripari 
termékek kötelező eredetmegjelölése 
lehetőséget kínálnak az átláthatóság és a 
nyomon követhetőség jelentős növelésére, 
ily módon javítva a fogyasztói bizalmat;

Or. en

Módosítás 85
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. üdvözli „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia arra irányuló 
célkitűzését, hogy valamennyi uniós 
kétoldalú kereskedelmi megállapodásban 
ambiciózus és maradéktalanul 
érvényesíthető fenntartható fejlődési 
fejezetekről gondoskodjanak; 
hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetei 
érvényesíthetősége megerősítésének 
fontosságát a biológiai sokféleség, az 
állatjólét előmozdítása, a munkaügyi 
normák szigorítása, a fenntarthatóbb 
agrár-élelmiszeripari termelés 
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előmozdítása és a globális erdőirtás EU 
által ösztönzött megállítása szempontjából; 
rámutat, hogy a kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezetek érvényesíthetőségét jelentősen 
javítani lehetne különböző érvényesítési 
módszerek, többek között végső 
megoldásként egy szankciókon alapuló 
mechanizmus révén; szorgalmazza, hogy 
a kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezetek 
mérföldköveket meghatározó ütemterveket 
tartalmazzanak, amelyek tekintetében 
utólagos fenntarthatósági hatásvizsgálatot 
kell végezni, továbbá kéri, hogy a (nem) 
vámjellegű akadályok csökkentését ettől 
tegyék függővé; elvárja, hogy a 
kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő 
teljes mértékben betöltse szerepét a 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó fejezetek érvényesítésének 
megerősítésében, különösen azáltal, hogy 
gondoskodik az emberi jogokkal, a 
környezeti és állatjóléti aggályokkal 
kapcsolatos civil társadalmi panaszok 
megfelelő nyomon követéséről; sürgeti a 
fejlődő országok támogatását az 
élelmezésbiztonság előmozdítása és az 
európai fenntarthatósági normákhoz való 
igazodás érdekében;

Or. en

Módosítás 86
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 

5. a kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselő támogatásával hangsúlyozza a 
kereskedelmi megállapodások 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó, végrehajtható fejezeteinek 
fontosságát a biológiai sokféleség 
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termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

előmozdítása, a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari termelés előmozdítása és a 
globális erdőirtás EU által ösztönzött 
megállítása szempontjából, ami a legjobb 
módja annak biztosításának, hogy az 
uniós kereskedelempolitika összhangban 
álljon „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégiában, az uniós biodiverzitási 
stratégiában, a KAP-ban és az egyéb 
élelmiszeripari politikákban szereplő 
ambiciózusabb szabályozási 
célkitűzésekkel; a termelők számára az 
egyenlő versenyfeltételek, egyúttal pedig 
világviszonylatban a fenntartható 
gyakorlatok felé való valódi elmozdulás 
biztosítása érdekében azt javasolja, hogy a 
kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezetekbe építsék be 
az egyenértékű termelési – többek között 
az állatjólétre, az állati takarmányra, az 
állatok szállítására, a nyomon 
követhetőségre, az élelmiszer-hulladékra, 
az antimikrobiális rezisztenciára és a 
növényegészségügyi termékek 
használatára vonatkozó – előírások 
tiszteletben tartását; szorgalmazza, hogy 
vegyenek igénybe az importált termékek 
gyártásának valamennyi szakaszában 
eljáró harmadik fél ellenőrző és tanúsító 
szerveket, és e tanúsítást tegyék kötelezővé 
az importőrök számára, és e tanúsítás „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
célkitűzésein alapuló uniós 
referenciakeretre támaszkodjon; sürgeti a 
fejlődő országok támogatását az 
élelmezésbiztonság előmozdítása és az 
európai fenntarthatósági normákhoz való 
igazodás érdekében;

Or. en

Módosítás 87
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai 
fenntarthatósági normákhoz való igazodás 
érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás megállítása szempontjából; 
sürgeti a fejlődő országok támogatását az 
élelmezésbiztonság előmozdítása és az 
európai fenntartható termelési 
előírásokhoz és emberi jogi normákhoz 
való igazodás érdekében; e tekintetben 
mélységes aggodalmának ad hangot azzal 
kapcsolatban, hogy „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia az élelmezés terén 
világszerte nagyobb szintű 
bizonytalanságot idézhet elő azáltal, hogy 
az Amerikai Egyesült Államok 
Mezőgazdasági Minisztériuma által 2020-
ban közzétett jelentésben javasoltak 
szerint csökkenti az európai és globális 
termelést; hangsúlyozza, hogy bizonyítást 
nyert, hogy az ökológiai termelés 
önmagában nem képes kielégíteni a 
szükségleteket és biztosítani a világ 
népességének élelmezéséhez szükséges 
mennyiségű élelmiszert.

Or. en

Módosítás 88
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
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termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében; az 
ebben a véleményben említett 
célkitűzésekkel összhangban előírja, hogy 
egy új szabadkereskedelmi 
megállapodásnak sem lehet negatív 
hatása a biológiai sokféleségre, nem 
ösztönözheti közvetett módon a 
monokultúra alkalmazását és nem teheti 
lehetővé a mezőgazdasági dömpinget az 
Európába behozott termékekre vonatkozó 
szabványok kölcsönösségének hiánya 
miatt;

Or. fr

Módosítás 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében; úgy 
véli, hogy a kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezetek az általános 
preferenciarendszerrel (GSP) együtt 
jelenleg a legjobb módját jelentik azon 
harmadik országok megfelelése 
biztosításának, amelyekkel az Unió az 
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emberi jogi, környezetvédelmi és 
munkaügyi normák kapcsán kereskedelmi 
megállapodásokat írt alá, amely normák 
így e harmadik országok agrár-
élelmiszeripari ágazatában is 
megjelennek;

Or. en

Módosítás 90
Roman Haider

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és az EU által is 
kiváltott globális erdőirtás megállítása 
szempontjából; ezért úgy ítéli meg, hogy a 
mezőgazdasági termékek előállítása során 
az uniós normák betartásának minden 
jövőbeli megkötendő kereskedelmi 
megállapodás elengedhetetlen feltételét 
kell képeznie; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

Or. de

Módosítás 91
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai 
fenntarthatósági normákhoz való igazodás 
érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
szankciókon alapuló 
vitamechanizmusokat is tartalmazó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása, a globális erdőirtás 
EU által ösztönzött megállítása és az ILO 
alapegyezményeivel összhangban a 
munkaügyi normák szigorítása 
szempontjából; sürgeti különösen a fejlődő 
országok támogatását az 
élelmezésbiztonság előmozdítása 
érdekében, és azt, hogy nyújtsanak 
segítséget a fenntartható agrár-
élelmiszeripari rendszerekre vonatkozó 
európai normákhoz való igazodás terén;

Or. en

Módosítás 92
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
ambiciózus és végrehajtható fejezeteinek 
fontosságát a biológiai sokféleség 
előmozdítása, a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari termelés előmozdítása és a 
globális erdőirtás EU által ösztönzött 
megállítása szempontjából; sürgeti a 
fejlődő országok támogatását az 
élelmezésbiztonság előmozdítása és az 
európai fenntarthatósági és az emberi 
jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos 
normákhoz való igazodás érdekében; 
hangsúlyozza, hogy fontos a hatékony 
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szankciórendszer igénybevétele ezen 
előírások betartásának hiányában;

Or. it

Módosítás 93
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása, 
valamint a piactorzulások annak 
érdekében történő hatékony kezelése 
szempontjából, hogy az agrár-
élelmiszeripari ágazat ne szenvedjen 
versenyhátrányt; sürgeti a fejlődő 
országok támogatását az 
élelmezésbiztonság előmozdítása és az 
európai fenntarthatósági normákhoz való 
igazodás érdekében;

Or. en

Módosítás 94
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
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biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében; 
sürgeti, hogy folytassanak konstruktív 
párbeszédet a kormányokkal és az érdekelt 
felekkel;

Or. en

Módosítás 95
Emmanouil Fragkos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása, az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás biztosítása és a 
vállalkozói tevékenység ösztönzése 
érdekében;

Or. el

Módosítás 96
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása szempontjából; 
sürgeti a fejlődő országok támogatását az 
élelmezésbiztonság előmozdítása és az 
európai fenntarthatósági normákhoz való 
igazodás érdekében;

Or. it

Módosítás 97
Dita Charanzová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteinek fontosságát a biológiai 
sokféleség előmozdítása, a fenntarthatóbb 
agrár-élelmiszeripari termelés 
előmozdítása és a globális erdőirtás EU 
által ösztönzött megállítása szempontjából; 
sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa a 
fejlődő országokat az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

Or. en

Módosítás 98
Annie Schreijer-Pierik

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos globális megközelítés 
előmozdítása, a fenntarthatóbb agrár-
élelmiszeripari termelés előmozdítása és a 
globális erdőirtás megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

Or. nl

Módosítás 99
Enikő Győri

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai fenntarthatósági 
normákhoz való igazodás érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás megállítása szempontjából; 
sürgeti a fejlődő országok támogatását az 
élelmezésbiztonság előmozdítása és az 
európai fenntarthatósági normákhoz való 
igazodás érdekében;

Or. en

Módosítás 100
Urmas Paet



AM\1226158HU.docx 57/91 PE680.937v03-00

HU

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás EU által ösztönzött megállítása 
szempontjából; sürgeti a fejlődő országok 
támogatását az élelmezésbiztonság 
előmozdítása és az európai 
fenntarthatósági normákhoz való igazodás 
érdekében;

5. hangsúlyozza a kereskedelmi 
megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó, 
végrehajtható fejezeteinek fontosságát a 
biológiai sokféleség előmozdítása, a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelés előmozdítása és a globális 
erdőirtás megállítása szempontjából; 
sürgeti a fejlődő országok támogatását az 
élelmezésbiztonság előmozdítása és az 
importált élelmiszerekre vonatkozó uniós 
követelményekhez való igazodás 
érdekében;

Or. en

Módosítás 101
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
5 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) megjegyzi, hogy a kereskedelemre 
és fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezetek nem foglalkoznak a 
kereskedelmi megállapodások 
földhasználat-változtatásra, erdőirtásra 
vagy éghajlatváltozásra gyakorolt 
esetleges káros hatásaival; úgy véli, hogy 
az európai és nemzetközi 
környezetvédelmi, biztonsági, állatjóléti és 
szociális normákat a kereskedelmi 
megállapodások minden fejezetében 
átfogóan kell alkalmazni annak 
megakadályozása érdekében, hogy 
bármely más kereskedelmi rendelkezés 
aláássa ezeket a normákat;

Or. en
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Módosítás 102
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy az európai termelési 
normákat be kell tartani a 
kereskedelemben és az agrár-
élelmiszeripari termékek harmadik 
országokból történő behozatalakor. 
Azokat az agrár-élelmiszeripari 
termékeket, amelyek nem felelnek meg a 
környezetvédelem, az egészség és az 
állatjólét fő uniós normáinak, nem szabad 
behozni a belső piacra;
feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a 
Bizottság egyértelmű és közös megfelelési 
szabályokat állapítson meg az importőrök 
számára, és meg nem felelés esetén 
behozatali vámokat írjon elő;

Or. it

Módosítás 103
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. meggyőződése, hogy a 
fenntartható fejlődési célok eléréséhez, a 
jó kormányzás előmozdításához, a globális 
ellátási láncon belül a nyomon 
követhetőség és az elszámoltathatóság 
fokozásához az egységes piacon belül 
működő uniós és külföldi vállalkozásokat 
illetően a teljes ellátási láncban kötelező, 
uniós szintű horizontális átvilágítási 
jogszabályokra van szükség;
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Or. en

Módosítás 104
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatosnak tartja, hogy a 
biodiverzitási és „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia tekintetében nem 
végzetek hatékony hatásvizsgálatot, és 
emlékeztet arra, hogy csak akkor lehet 
jogalkotási javaslatokat benyújtani, ha 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
szempontból átfogóan megvizsgálták a 
stratégiák hatásait;

Or. en

Módosítás 105
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a harmadik 
országokból az EU-ba irányuló 
kereskedelem és behozatal esetében 
tiszteletben kell tartani az európai 
termelési előírásokat; az egyenlő 
versenyfeltételek fenntartása érdekében a 
vonatkozó uniós környezetvédelmi 
normáknak meg nem felelő importált 
élelmiszerek nem engedhetők be az uniós 
piacokra;

Or. en
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Módosítás 106
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli a teljes gyártási folyamat 
nyomon követhetőségének fontosságát, 
amely egy hatékony fenntarthatósági 
címkézési rendszer és a nyomon 
követhetőség tanúsítására szolgáló új 
digitalizálási rendszerek – például a 
blokklánc-technológia alkalmazása – 
révén részletes tájékoztatást tud nyújtani a 
fogyasztók számára a mezőgazdasági 
termékek eredetéről a mezőgazdasági 
termékek eredetéről;
ebből a célból elengedhetetlennek tartja, 
hogy a Bizottság biztosítsa az élelmiszerek 
vámellenőrzésének egységességét az Unió 
területére történő belépés minden 
pontján;

Or. it

Módosítás 107
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. a teljes élelmiszerellátási láncon 
belül az összetevők és a termékek jobb 
nyomon követhetőségét szorgalmazza, ami 
segítené a csalás elleni küzdelmet és 
megakadályozná, hogy szennyezett 
termékek kerüljenek a fogyasztókhoz; 
szorgalmazza, hogy a harmadik 
országokból importált áruk esetén 
nagyobb figyelmet szánjanak az 
ellenőrzésre, és a termékek uniós 
élelmiszer- és takarmánybiztonsági 
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előírásoknak való megfelelésére;

Or. en

Módosítás 108
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy az új és 
innovatív technológiákhoz való hozzáférés 
kulcsfontosságú tényezőt jelent az európai 
mezőgazdaság világpiaci 
versenyképességének megőrzésében és az 
élelmezésbiztonság világszintű 
fenntartásában;

Or. en

Módosítás 109
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. tudomásul veszi „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia arra irányuló 
célkitűzését, hogy az importált termékek 
továbbra is feltétlenül megfeleljenek a 
vonatkozó uniós szabályoknak és 
előírásoknak; megjegyzi, hogy az uniós 
szabályok jelenleg nem vonatkoznak az 
összes importált árura; kéri a Bizottságot, 
hogy erőfeszítései fokozásával biztosítsa, 
hogy az EU-ba importált termékek teljes 
mértékben eleget tegyenek a vonatkozó 
uniós szabályoknak és normáknak, 
különösen az állatjólét, a növényvédő 
szerek használata és az antimikrobiális 
rezisztencia elleni küzdelem terén; 
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hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
fejlesztési támogatást és segítséget 
nyújtsanak a fejlődő országok 
őstermelőinek annak érdekében, hogy 
eleget tegyenek e normáknak, amikor 
Európába exportálnak; a megfelelés 
biztosítására szolgáló nyomonkövetési 
módszert szorgalmaz;

Or. en

Módosítás 110
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy hatékony 
támogatást kell nyújtani a kistermelőknek 
a fenntarthatósági előírások 
maradéktalan betartásának lehetővé tétele 
érdekében, figyelembe véve e szabályok 
élelmiszer-veszteségekre és -hulladékra 
gyakorolt lehetséges hatásait, valamint 
megkönnyítve a külföldi piacokra való 
bejutásukat;

Or. it

Módosítás 111
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. emlékeztet az EU által ösztönzött 
globális erdőirtás megállítására és 
visszafordítására szolgáló uniós jogi 
kerettel kapcsolatban a Bizottsághoz 
intézett kérésére, és különösen az erdőkre 
kockázatot jelentő árukra, többek között a 
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szójára, a pálmaolajra, a gumira, a 
kukoricára, a marhahúsra, a bőrre és a 
kakaóra vonatkozó szigorú jogszabály 
kidolgozására irányuló kérésére; kéri, 
hogy a „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia biztosítsa, hogy az uniós piacon 
forgalomba hozott termékek egyike sem 
jár erdőirtással és az emberi jogok 
megsértésével; kitart amellett, hogy a 
Bizottság nem folytathat tárgyalást 
erdőirtáshoz vezető kereskedelmi 
megállapodásról; hangsúlyozza, hogy az 
EU fontos szerepet játszik az olyan 
szakpolitikák támogatásában, amelyek 
előmozdítják a helyi közösségek által 
végzett erdőgazdálkodást és a kis 
erdőgazdálkodók helyi, regionális és 
globális piacokhoz való egyenlő 
hozzáférését;

Or. en

Módosítás 112
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza továbbá az agrár-
élelmiszeripari ágazat és a földrajzi 
jelzések fontosságát a kereskedelmi 
megállapodásokban, amelyek tekintetében 
meg kell valósítani „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiában meghatározott 
fenntarthatósági kritériumok fényében 
szükséges reformfolyamatot, ugyanakkor 
meg kell védeni és támogatni kell ezeket a 
külföldi piacokon;

Or. it

Módosítás 113
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Véleménytervezet
5 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felhívja a Bizottságot, hogy a 
meglévő és a tárgyalás alatt álló 
kereskedelmi megállapodásokban 
szerepeltessen az élelmiszer-rendszerek 
fenntarthatóságáról szóló fejezetet annak 
érdekében, hogy valamennyi kereskedelmi 
partner bevonásával ellenálló és 
fenntartható élelmiszerrendszert lehessen 
létrehozni és stabilizálni;

Or. it

Módosítás 114
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a szabványok 
globális konvergenciájának hiányában 
fennáll annak a kockázata, hogy az EU 
agrár-élelmiszeripari ágazata 
versenyhátrányba kerül, ami aláássa az 
uniós termelők gazdasági és társadalmi 
rezilienciáját, valamint a környezeti 
teljesítménnyel és éghajlatvédelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos kapacitását, 
növekszik az uniós normáktól és termelési 
feltételektől jelentősen eltérő agrár-
élelmiszeripari termékek egységes piacra 
való behozatala, olyan olcsó agrár-
élelmiszeripari termékeket importálnak, 
amelyek gyakran társadalmi és 
környezetvédelmi költségekkel járnak a 
harmadik országokban, és a fogyasztók 
számára magasabb költségeket 
eredményez; felhívja a Bizottságot, hogy 
az agrár-élelmiszeripari lánc összes 
szereplőjével, a különféle kormányzati 
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szintű hatóságokkal, a szociális 
partnerekkel, a nem kormányzati 
szervezetekkel, a civil társadalommal, a 
magánszektorbeli szereplőkkel és minden 
egyéb érintett érdekelt féllel való 
konzultációt követően mihamarabb 
nyújtson be előzetes átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok, köztük a termelési 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 115
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle, Herve Juvin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul készítsen 
és nyújtson be átfogó, semleges 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében; emlékeztet arra, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodásoknak 
összehangolt megközelítésen kell 
alapulnia, előmozdítva a kereskedelem, a 
vámok és a piacfelügyelet közötti nagyobb 
összhang megteremtését; sürgeti továbbá 
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a Bizottságot, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodásokon belül ambiciózusabb 
programot határozzon meg az 
élelmiszercsalást és -hamisítást illetően;

Or. en

Módosítás 116
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében; úgy véli, hogy „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiának az agrár-
élelmiszeripari lánc kapcsán egy 
független és tudományosan megalapozott 
hatásvizsgálaton alapuló átfogó 
megközelítést kell követnie, valamint a 
stratégia által követett megközelítés 
esetében kerülni kell minden olyan 
hirtelen változtatást, amely csak aláásná a 
nemzeti gazdaságok ágazatainak egészét;

Or. en

Módosítás 117
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Véleménytervezet
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6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében megerősített határellenőrzéssel, 
valamint a termelési előírások és feltételek 
hatékony ellenőrzési eszközeinek 
kidolgozásával a szabadkereskedelmi 
megállapodásokban részes területeken;

Or. fr

Módosítás 118
Seán Kelly

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában 
előirányzott célokról, valamint terjesszen 
elő arányos intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy mivel az 
európai mezőgazdasági termelők 
világviszonylatban a legmagasabb szintű 
környezetvédelmi normáknak tesznek 
eleget, fennáll annak a kockázata, hogy a 
szabványok globális konvergenciájának 
hiányában az EU agrár-élelmiszeripari 
ágazata versenyhátrányba kerül, és a 
fogyasztók számára magasabb költségeket 
eredményez; felhívja a Bizottságot, hogy a 
stratégiában szereplő célok 
meghatározása előtt a tagállamokkal 
folytatott együttműködést és konzultációt 
követően, illetve a tagállamok 
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közreműködésével nyújtson be objektív és 
átfogó hatásvizsgálatokat, valamint 
terjesszen elő arányos intézkedéseket az 
uniós agrár-élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 119
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében; sürgeti a Bizottságot, hogy az 
agrár-élelmiszeripari ágazaton belül 
segítsen a piaci diverzitás 
előmozdításában és a piaci koncentráció 
elleni küzdelemben azoknak a harmadik 
országnak, amelyekkel az Unió 
kereskedelmi megállapodást írt alá;

Or. en

Módosítás 120
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó és 
összesített hatásvizsgálatot a stratégiában 
előirányzott célokról, valamint terjesszen 
elő arányos intézkedéseket, megfelelő 
alkalmazkodási időkeretet és 
kompenzációs mechanizmusokat az uniós 
agrár-élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása 
érdekében, különösen az Unióba importált 
valamennyi agrár-élelmiszeripari és 
erdészeti termékre vonatkozó szabványok 
kölcsönösségének biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 121
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában 
előirányzott célokról, valamint terjesszen 
elő arányos intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 

6. tudomásul veszi annak lehetséges 
kockázatát, hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül; emlékeztet arra, hogy a 
hatásvizsgálatok az uniós szabályozási 
folyamat szerves részét képezik, és 
figyelembe veszik a gazdasági hatásokat;
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érdekében;

Or. en

Módosítás 122
Enikő Győri

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
előzetes hatásvizsgálatot és időszakos 
nyomonkövetési értékeléseket a 
stratégiában előirányzott célokról annak 
érdekében, hogy „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia ne rontsa az uniós 
mezőgazdasági termelők világpiaci 
versenyképességét, illetve ne vezessen 
ahhoz, hogy az olcsóbb import kiszorítja 
az uniós agrár-élelmiszeripari termékeket 
az uniós belső piacról;

Or. en

Módosítás 123
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, a fogyasztók számára magasabb 
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költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

költségeket eredményez, továbbá veszélybe 
sodorja tízmillió európai mezőgazdasági 
üzem termelési modelljét; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

Or. es

Módosítás 124
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy tudományos alapú 
megközelítésre támaszkodva nyújtson be 
átfogó globális hatásvizsgálatot a 
stratégiában előirányzott célokról és 
minden egyes jogalkotási javaslatról, 
valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 125
Dita Charanzová
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU 
agrár-élelmiszeripari ágazata 
versenyhátrányba kerül, és a fogyasztók 
számára magasabb költségeket 
eredményez; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be átfogó hatásvizsgálatot a 
stratégiában előirányzott célokról, 
valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. úgy véli, hogy a szabványok 
globális konvergenciájának hiányával és 
ennek az uniós agrár-élelmiszeripari 
ágazat versenyképességére és a fogyasztói 
költségekre gyakorolt esetleges hatásával 
kapcsolatban további vizsgálatokra van 
szükség; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be átfogó hatásvizsgálatot, amely 
megvizsgálhatná egyrészt a stratégiában 
előirányzott célokat és az olyan lehetséges 
arányos intézkedéseket, amelyek 
segíthetnek az uniós agrár-élelmiszeripari 
ágazat versenyképességének 
fenntartásában, másrészt azt, hogy miként 
lehetne összehangolni a szabványokat a 
harmadik országokkal;

Or. en

Módosítás 126
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének, a feltételek 
egyenlőségének és az ellenőrzések 
hatékonyságának a biztosítása érdekében;
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Or. it

Módosítás 127
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak kockázatát, 
hogy a szabványok globális 
konvergenciájának hiányában az EU agrár-
élelmiszeripari ágazata versenyhátrányba 
kerül, és a fogyasztók számára magasabb 
költségeket eredményez; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be átfogó 
hatásvizsgálatot a stratégiában előirányzott 
célokról, valamint terjesszen elő arányos 
intézkedéseket az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a szabványok 
globális konvergenciájának hiányában az 
EU agrár-élelmiszeripari ágazata 
versenyhátrányban van, és a fogyasztók 
számára magasabb költségeket 
eredményez; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be átfogó hatásvizsgálatot a 
stratégiában előirányzott célokról, valamint 
terjesszen elő arányos intézkedéseket az 
uniós agrár-élelmiszeripari ágazat 
versenyképességének fenntartása és a 
szabványok kölcsönösségének biztosítása 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 128
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet, hogy a kereskedelmi 
megállapodásoknak garantálniuk kell az 
érintett felek aktív részvételét a 
fenntartható fejlődési elvek 
előmozdításában; garantálniuk kell 
továbbá, hogy a nemzetközi normák 
összhangban álljanak az EU környezettel 
és éghajlattal kapcsolatos törekvéseivel; 
ezenkívül – a fenntartható 
élelmiszerrendszerek felé való, világszintű 
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átmenet garantálása érdekében – ezen 
megállapodásoknak az éghajlatváltozásról 
szóló Párizsi Megállapodás kötelező 
érvényét is biztosítaniuk kell;

Or. es

Módosítás 129
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia különféle 
korlátokat fog szabni a termelőknek, amit 
alternatív eszközök biztosításával kell 
ellensúlyozni; e tekintetben arra kéri a 
Bizottságot, hogy támogassa az agrár-
élelmiszeripari ágazathoz kapcsolódó 
kutatási, fejlesztési és innovációs 
tevékenységeket annak érdekében, hogy a 
fenntarthatóbb mezőgazdasági termelés 
megvalósításhoz reális, tudományosan 
megalapozott és megfelelő megoldásokkal 
szolgáljanak, amelyek biztosítani tudják a 
szükséges eszközöket (például a 
természetalapú technológiákat), és 
használható új gyakorlatokat 
eredményeznek;

Or. en

Módosítás 130
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy végezzen 
hatásvizsgálatot az importáruk 
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karbonintenzitását ellensúlyozó olyan 
mechanizmusra (CBAM) vonatkozó 
európai jogszabály esetleges elfogadásával 
kapcsolatban, amelyet az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó 
ágazatokban, illetve az mezőgazdasági 
ágazaton belül kevésbé szigorú ÜHG-
kibocsátási előírásokkal, az erdőirtási 
politikáik tekintetében kevésbé szigorú 
előírásokkal vagy a kilogrammonként 
magasabb szénlábnyommal rendelkező 
harmadik országokból az Unióba 
importált élelmiszerek, valamint a húshoz, 
a tejtermékekhez és az állati 
takarmányhoz hasonló termékek 
tekintetében alkalmaznak;

Or. en

Módosítás 131
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat, hogy az Európai Unió és 
a legfőbb kereskedelmi versenytársai 
között egyre nagyobb technológiai eltérés 
mutatkozik az olyan területeken, mint a 
biotechnológia, a genomszerkesztés és az 
új nemesítési technikák, ami az Unión 
belüli szabályozó korlátozások 
következménye; kéri a Bizottságot, hogy 
garantáljon olyan azonos technológiai 
versenyfeltételeket, amelyek lehetővé 
teszik az európai vállalatok számára, hogy 
azonos feltételek mellett versenyezzenek a 
nemzetközi piacokon.

Or. es

Módosítás 132
Emmanuel Maurel
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az éghajlati 
összeomlásnak, az áringadozások 
növekedésének, a globalizált termelési 
láncok megszakadásának és a potenciális 
világjárványok gyakoribb előfordulásának 
kitett mezőgazdasági ágazatban az 
Európai Uniónak számításba kell vennie 
az élelmiszer-önellátás biztonságának 
növelését, többek között a lehető 
leginkább helyi fogyasztás és stratégiai 
készletek létrehozása alapján;

Or. fr

Módosítás 133
Annie Schreijer-Pierik

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. ezzel összefüggésben nagy 
aggodalommal veszi tudomásul „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia és a 
biodiverzitási stratégia halmozott 
hatásaival kapcsolatban az Economic 
Research Service of the United States 
Department of Agriculture (az Egyesült 
Államok Mezőgazdasági 
Minisztériumának Gazdasági Kutató 
Szolgálata) által végzett legutóbbi 
tudományos értékelés megállapításait1a;
_________________
1a Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano, és 
Sara G. Scott. 2020. november. Economic 
and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to 
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Fork and Biodiversity Strategies, EB-30, 
U.S. Department of Agriculture, 
Economic Research Service.

Or. nl

Módosítás 134
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sürgeti a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a vámellenőrzéseket az 
élelmiszercsalás megelőzése, a 
szellemitulajdon-jogok, különösen a 
földrajzi jelzés védelmének fokozása, 
valamint a növényi és állati kártevők 
Unióba való esetleges behurcolásának 
elkerülése érdekében, ezáltal biztosítva a 
legmagasabb szintű állat- és 
növényegészségügyi védelmet;

Or. en

Módosítás 135
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. szorgalmazza, hogy az új állati és 
növényi kártevők, valamint állat- és 
növénybetegségek megelőzése érdekében 
erősítsék meg az európai kikötőkben 
végzett határellenőrzéseket; hangsúlyozza, 
hogy a marokkói mezőgazdasági termékek 
kapcsán jobb ellenőrzésre és nagyobb 
elszámoltathatóságra van szükség a 
vámokhoz fűződő jogok és az importadók 
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tekintetében;

Or. en

Módosítás 136
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat, hogy a nagy mennyiségű 
nem vámjellegű akadály, a vámunióba 
való uniós belépési pontokon az 
ellenőrzések mértéke és minősége terén 
tapasztalható eltérések, valamint a 
vámeljárások és a szankciós politikák 
kapcsán tapasztható különbségek gyakran 
a kereskedelmi forgalom torzulásához 
vezetnek;

Or. en

Módosítás 137
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy annak 
figyelembevételével dolgozza ki a 
stratégiát, hogy az egyes ágazatok eltérő – 
fenntarthatóbb vagy kevésbé fenntartható 
– termelési módszerekkel rendelkeznek; 
kéri a Bizottságot, hogy helyezzen nagy 
hangsúlyt arra, hogy a kiegyensúlyozott 
étrendben minden élelmiszernek helyet 
kell kapnia;

Or. en
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Módosítás 138
Herve Juvin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. azonnali hatású protekcionista 
folyamat elindítását javasolja az Európai 
Unió által elszenvedett versenyhátrány 
következtében ahelyett, hogy 
eredménytelenül felszólítana a 
szabványok globális egységesítésére;

Or. fr

Módosítás 139
Annie Schreijer-Pierik

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a mezőgazdasági 
termelésnek az e stratégiában foglalt 
intézkedések és célkitűzések 
végrehajtásából fakadóan a harmadik 
országokba (valamint az Unión belüli 
egyéb régiókba és tagállamokba) való 
esetleges áthelyezése és elmozdulása által 
a nemzetközi és európai kereskedelmi 
forgalom, a(z éghajlatot befolyásoló) 
kibocsátások, a biológiai sokféleség, a 
termelési szintek, az élelmiszerárak, a 
vidék életképessége és az élelmezés- és 
ellátásbiztonság tekintetében előidézett 
kockázatok kapcsán végezzenek előzetes 
független tudományos hatásvizsgálatot;

Or. nl

Módosítás 140
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Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy hozzáférést biztosítsanak a 
technológiai és tudományos 
innovációkhoz, többek között a 
fenntartható biotechnológiákhoz, amelyek 
képesek előmozdítani a genetikai 
erőforrások és az élelmiszertermelési 
rendszerek sokszínűségét, különös 
figyelmet fordítva a helyi fajtákra és 
fajtaváltozatokra; hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatóbb agrár-élelmiszeripari 
termelésnek a mezőgazdasági 
termelékenység garantálása melletti 
előmozdításában kulcsfontosságú szerepet 
játszhat, ha az ilyen innovációk kutatása 
és fejlesztése terén szoros kapcsolatokat 
alakítanak ki a kereskedelmi 
partnerekkel;

Or. en

Módosítás 141
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. emlékeztet, hogy a mezőgazdaság 
és a halászat létfontosságú ágazat a 
fenntartható gazdasági tevékenységek 
legkülső régiókban történő kialakítása 
érdekében, és kiemeli ezen ágazatok 
hozzájárulását és hozzáadott értékét az 
élelmiszer-biztonság garantálása és a 
minőségi termékek iránti lakossági igény 
kielégítése érdekében; rámutat, hogy „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégia hosszú 
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távú stratégiai víziójában ezeknek a 
régióknak a realitásával is foglalkozni 
kell;

Or. es

Módosítás 142
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kéri a Bizottságot, hogy az 
átláthatóság növelése és a fogyasztói 
tudatosság javítása érdekében az Unión 
belül dolgozzon ki kötelező 
eredetmegjelölési rendszert; 
hangsúlyozza, hogy a teljes agrár-
élelmiszeripari láncon belül egységesen 
hatékony rendszerre van szükség annak 
érdekében, hogy az európai alkalmazást 
illetően egyenlő versenyfeltételeket 
lehessen biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
különös figyelmet kell fordítani azokra az 
új technológiai és digitális innovációs 
eszközökre, amelyek elősegíthetik az 
ellátási lánc nyomon követhetőségét;

Or. en

Módosítás 143
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. szeretné, ha az Európai Bizottság 
által a közelmúltban kinevezett 
kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő 
elkészítené a kereskedelmi 
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megállapodások mezőgazdasági 
ágazatbeli partnereink általi 
megsértésének listáját, hogy az Európai 
Bizottság kiszabhassa a szükséges 
szankciókat, lehetővé téve az említett 
megállapodások megfelelő alkalmazását, 
a szabványok kölcsönösségét, valamint 
mezőgazdasági termelőink és az európai 
fogyasztók egészségének védelmét;

Or. fr

Módosítás 144
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a 
tisztességtelen versennyel kapcsolatos 
gyakorlatokra vonatkozó összehangolt és 
egységesített megközelítés, valamint az 
élelmiszerekre vonatkozó egyenértékű 
normák szükségessége – megfelelően 
szem előtt tartva az elővigyázatosság elvét 
– elengedhetetlen ahhoz, hogy minden 
tagállamban biztosítani lehessen a 
zavartalan élelmiszerellátást, valamint az 
eredményes és hatékony biztonsági és 
vámellenőrzéseket;

Or. en

Módosítás 145
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Bizottság gondoskodjon arról, hogy a 
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vámellenőrzések egy közvetlen egységes 
vámellenőrzési mechanizmus keretében 
Unió-szerte ugyanazon szabályok szerint, 
a tagállamokkal egyeztetve és a 
szubszidiaritás elvével teljes összhangban 
folyjanak, ennek során tiszteletben tartva 
a magas szintű biztonsági ellenőrzéseket, 
amelyek feltárhatják és elháríthatják a 
harmadik országokból származó 
importhoz kapcsolódó egészségügyi, 
növényegészségügyi és biológiai 
kockázatokat;

Or. en

Módosítás 146
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. szorgalmazza az Európai Unión 
kívüli biogazdálkodásból származó 
termékek fokozott vámellenőrzését és 
szigorúbb nyomon követését;

Or. fr

Módosítás 147
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. szorgalmazza, hogy „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia végrehajtása során 
és az ahhoz kapcsolódó jogalkotási 
javaslatok esetében módszeresen vegyék 
figyelembe az EUMSZ 349. cikkében 
említett legkülső régiókat érintő 
mezőgazdasági és kereskedelmi 
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strukturális korlátokat, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítsanak 
számukra, valamint e régiókban 
biztosítsák az agrár-élelmiszeripari ágazat 
számára az életképes alternatív 
megoldások elérhetőségét, ha 
korlátozottak a termelési eszközeik és a 
kereskedelmi forgalmuk;

Or. en

Módosítás 148
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a WTO-n belül az 
éghajlattal és a kereskedelemmel 
kapcsolatban javasolt új kezdeményezést, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa egy 
ambiciózus, a WTO-val összeegyeztethető 
fenntartható kereskedelempolitika 
kidolgozását.

7. üdvözli a WTO-n belül a 
környezetvédelemmel és a 
kereskedelemmel kapcsolatban javasolt új 
kezdeményezést; kéri a Bizottságot, hogy 
e keretet kihasználva közös és ambiciózus 
normák és termelési szabványok alapján 
fokozza az átfogó fenntartható agrár-
élelmiszeripari rendszerek kidolgozásának 
jelentőségét; sürgeti a Bizottságot, hogy 
folytassa egy ambiciózus, a WTO-val 
összeegyeztethető fenntartható 
kereskedelempolitika kidolgozását, 
továbbá sürgeti, hogy mindinkább 
mozduljanak el az agrár-élelmiszeripari 
diplomácia irányába – hogy a 
továbbiakban ne használják az agrár-
élelmiszeripari termékeket kiigazítási 
változóként, illetve e termékek ne váljanak 
a kereskedelmi konfliktusok járulékos 
áldozataivá –, ami megkönnyítené az 
Airbus és a Boeing között kialakult 
helyzethez hasonló esetek elkerülését.

Or. en

Módosítás 149
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Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a WTO-n belül az 
éghajlattal és a kereskedelemmel 
kapcsolatban javasolt új kezdeményezést, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa egy 
ambiciózus, a WTO-val összeegyeztethető 
fenntartható kereskedelempolitika 
kidolgozását.

7. üdvözli a WTO-n belül az 
éghajlattal és a kereskedelemmel 
kapcsolatban javasolt új kezdeményezést, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa egy 
ambiciózus, a WTO-val összeegyeztethető 
fenntartható kereskedelempolitika 
kidolgozását; úgy véli, hogy a jelenlegi 
WTO-szabályok némelyike akadályozza az 
ökológiai átállás előmozdítását; 
hangsúlyozza, hogy a kevésbé szigorú 
környezetvédelmi és szociális normákkal 
rendelkező harmadik országok által 
folytatott tisztességtelen verseny az egyik 
fő akadálya, hogy a mezőgazdasági 
termelők elfogadják az új ökológiai 
intézkedéseket; kéri a Bizottságot, hogy 
proaktív módon vegyen részt a WTO-
szabályok reformjában annak biztosítása 
céljából, hogy a kereskedelempolitika 
összhangban álljon a fenntartható 
fejlődési célokkal;

Or. en

Módosítás 150
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a WTO-n belül az 
éghajlattal és a kereskedelemmel 
kapcsolatban javasolt új kezdeményezést, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa egy 
ambiciózus, a WTO-val összeegyeztethető 
fenntartható kereskedelempolitika 
kidolgozását.

7. üdvözli a WTO-n belül az 
éghajlattal és a kereskedelemmel 
kapcsolatban javasolt új kezdeményezést, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy folytassa egy 
ambiciózus, a WTO-val összeegyeztethető 
fenntartható kereskedelempolitika 
kidolgozását; reméli, hogy az Európai 
Unió kezdeményezni fogja a WTO-ban a 
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biztonsági élelmiszerkészletekre vonatkozó 
tárgyalásainak folytatását;

Or. fr

Módosítás 151
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. támogatja az élelmiszeripari 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
nemzetközi együttműködést az olyan 
fontos területeken, mint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése, az 
agroökológia, a fenntartható 
tájgazdálkodás és földgazdálkodás, a 
reziliencia, az inkluzív és tisztességes 
értékláncok, valamint az élelmezési 
válságok megelőzése és az azokra való 
reagálás; különösen hangsúlyozza, hogy 
az agroökológiai átállást támogató állami 
politikákkal párhuzamosan több kutatásra 
és tudástranszferre van szükség az 
agroökológiai gyakorlatokat és az 
agroökológiai termékek területi piacait 
illetően; azt javasolja, hogy az 
együttműködés során fordítsanak kiemelt 
figyelmet a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari kistermelőkre is, mivel 
nekik származna a legtöbb hasznuk az 
ilyen együttműködésekből;

Or. en

Módosítás 152
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. kiáll az európai fogyasztók azon 
jogáért, hogy részletesebb tájékoztatást 
kapjanak az általuk fogyasztott agro-
élelmiszeripari termékek eredetéről és 
kezeléséről; úgy véli továbbá, hogy a 
fogyasztói tájékoztatás és nyomon 
követhetőség javítása érvényt ad az 
érintett ágazatok erőfeszítéseinek a közös 
agrárpolitika új reformja és „a termelőtől 
a fogyasztóig” stratégia szerinti 
követelmények betartására irányulóan a 
környezetvédelmi és az 
élelmiszerbiztonsági területeken; kiemeli 
annak fontosságát, hogy növelni kell az 
európai termelés hozzáadott értékét a 
harmadik országokból származó 
importokkal szemben;

Or. es

Módosítás 153
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az európai 
biztonsági sürgősségi figyelmeztető 
rendszer 2020-ban rekordszámú 
behozatalt azonosított olyan agrár-
élelmiszeripari termékekből, amelyekben 
a maradékanyag-érték a megengedett 
határérték felett van vagy amelyeket az 
EU-ban tiltott hatóanyagokkal kezeltek; 
követeli a Bizottságtól, hogy növelje az 
ellenőrzések gyakoriságát és a minimális 
ellenőrzési küszöbértéket az európai 
szabályozás maradéktalan betartása 
érdekében.

Or. es
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Módosítás 154
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. tudomásul veszi az uniós 
kereskedelmi megállapodások 
mezőgazdaságra gyakorolt halmozott 
gazdasági hatásairól szóló bizottsági 
tanulmányt, amelyből kiderül, hogy mind 
a konzervatív, mind pedig az ambiciózus 
forgatókönyv szerint a kereskedelmi 
megállapodások uniós agrár-
élelmiszeripari kereskedelemre 2030-ig 
gyakorolt várható hatása általánosságban 
pozitív kereskedelmi mérleget és 
megnövekedett értéket jelent, vagyis a 
számok azt mutatják, hogy az uniós 
kereskedelmi megállapodások kedvezően 
hatnak az uniós mezőgazdasági ágazatra;

Or. en

Módosítás 155
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megkérdőjelezi az Ausztráliával és 
Új-Zélanddal kötött szabadkereskedelmi 
megállapodás célszerűségét, mivel ezek a 
mezőgazdasági termékek szállításához 
kapcsolódó CO2-kibocsátás következtében 
elkerülhetetlenül negatív hatással járnak 
e két ország távoli elhelyezkedése miatt;

Or. fr

Módosítás 156
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Jordi Cañas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. szorgalmazza, hogy „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia, az uniós 
kereskedelempolitikák és a vámuniós 
cselekvési terv, valamint az egyéb 
kapcsolódó uniós szakpolitikák és 
stratégiák által meghatározott 
intézkedések következetesek és egységesek 
legyenek, maradéktalanul tiszteletben 
tartva ugyanakkor a WTO szabályait is;

Or. en

Módosítás 157
Jordi Cañas

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. kéri a Bizottságot, hogy a 
harmonizált tápértékjelölés értékelése 
keretében térképezze fel, hogy egyes 
élelmiszerkategóriák vagy élelmiszerek – 
így például az olívaolaj – és az oltalom 
alatt álló földrajzi jelzéssel bíró termékek 
tekintetében szükséges-e különleges 
feltételeket alkalmazni vagy 
mentességeket bevezetni, figyelembe véve, 
hogy kulcsfontosságú szerepet játszanak 
kereskedelmi megállapodásainkban és a 
helyi értékek globális szintű védelmében;

Or. en

Módosítás 158
Sara Matthieu, Manuela Ripa
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Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. üdvözli a „zéró tolerancia” 
megközelítést a jogellenes, be nem 
jelentett és szabályozatlan halászat elleni 
küzdelemben; emlékeztet arra, hogy az 
ellátási láncok nyomon követhetősége 
kulcsfontosságú e küzdelem sikeréhez; 
hangsúlyozza, hogy a halászati termékek 
nyomon követhetősége az uniós 
fogyasztók és a harmadik országok 
számára egyaránt hasznos;

Or. en

Módosítás 159
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. az innováció és az uniós 
mezőgazdasági termelők versenyképessége 
kapcsán beruházásokat szorgalmaz, 
valamint annak biztosítására kéri a 
Bizottságot, hogy az EU ne kezelje 
protekcionista módon az uniós 
mezőgazdasági ágazatot ezt használva 
ürügyként;

Or. en

Módosítás 160
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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7c. azt javasolja, hogy a kereskedelmi 
megállapodások csak azzal a feltétellel 
biztosítsanak további kereskedelmi 
kedvezményeket az állati eredetű termékek 
számára, ha azok eleget tesznek az összes 
vonatkozó uniós állatjóléti előírásnak, 
többek között azoknak is, amelyek jelenleg 
nem vonatkoznak az importált 
termékekre; hangsúlyozza, hogy elegendő 
erőforrást kell biztosítani az állatjóléti 
együttműködésre vonatkozó rendelkezések 
végrehajtásához, továbbá a kereskedelmi 
megállapodásokba mindig bele kell 
foglalni szigorú és érvényesíthető 
állatjóléti rendelkezéseket.

Or. en


