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Módosítás 16
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság teljesítményalapú 
KAP-ra tett javaslatot („teljesítési 
modell”). Az új jogi kereten belül az Unió 
határozza meg az olyan alapvető 
szakpolitikai paramétereket, mint a KAP 
célkitűzései és alapkövetelményei, míg a 
tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. 
Ennek megfelelően a tagállamoknak KAP-
stratégiai terveket kell kidolgozniuk, 
melyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően hajtanak végre.

(2) A Bizottság teljesítményalapú 
KAP-ra tett javaslatot („teljesítési 
modell”). Az új jogi kereten belül az Unió 
határozza meg az olyan szakpolitikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei. Egy erős európai keret 
létrehozása elengedhetetlen az egyenlő 
versenyfeltételek garantálásához és annak 
biztosításához, hogy a KAP közös politika 
maradjon. A tagállamok ezenkívül 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a célokat és célkitűzéseket. Ennek 
megfelelően a tagállamoknak az utólagos 
elemzésen és a szükségletek felmérésén 
alapuló KAP-stratégiai terveket kell 
kidolgozniuk, melyeket a Bizottság 
jóváhagyását követően hajtanak végre.

Or. en

Módosítás 17
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság teljesítményalapú 
KAP-ra tett javaslatot („teljesítési 
modell”). Az új jogi kereten belül az Unió 
határozza meg az olyan alapvető 
szakpolitikai paramétereket, mint a KAP 
célkitűzései és alapkövetelményei, míg a 
tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. 
Ennek megfelelően a tagállamoknak KAP-

(2) A Bizottság teljesítményalapú 
KAP-ra tett javaslatot („teljesítési 
modell”). Az új jogi kereten belül az Unió 
határozza meg az olyan alapvető 
szakpolitikai paramétereket, mint a KAP 
célkitűzései és alapkövetelményei, míg a 
tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. 
Ennek megfelelően a tagállamoknak KAP-



PE648.430v01-00 4/127 AM\1200266HU.docx

HU

stratégiai terveket kell kidolgozniuk, 
melyeket a Bizottság jóváhagyását 
követően hajtanak végre.

stratégiai terveket kell kidolgozniuk, majd 
végrehajtaniuk a Bizottság intézkedését 
megelőzően. A KAP-stratégiai tervek 
kidolgozása során figyelembe kell venni, 
hogy a nemzeti alkotmányok milyen 
szereppel ruházzák fel a régiókat a 
mezőgazdasággal kapcsolatos 
felhatalmazás keretében.

Or. it

Indokolás

Alapvető fontosságú és jogilag kötelező biztosítani azt, hogy a nemzeti stratégiai terv ne 
veszélyeztesse a régiók mezőgazdasággal kapcsolatos irányítási és programozási szerepét, 
amennyiben egy tagállam alkotmánya ilyen feladattal ruházza fel a régiókat.

Módosítás 18
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A mezőgazdasági termelők részére 
a közös agrárpolitika keretében nyújtott 
támogatás folytonossága és 
kiszámíthatósága elengedhetetlen a 
mezőgazdasági ágazat stabilitásához, a 
vidéki területek és régiók 
életképességének fenntartásához, 
valamint a környezeti fenntarthatósághoz 
való hozzájáruláshoz.

Or. en

Módosítás 19
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért annak biztosítása érdekében, 
hogy 2021-ben az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapból (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) támogatást lehessen nyújtani a 
mezőgazdasági termelőknek és más 
kedvezményezetteknek, az Uniónak 
további egy évre a meglévő, 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó jogi keret 
feltételei szerint kell ilyen támogatást 
nyújtania. A jelenleg hatályos jogi keretet 
főként az 1303/2013/EU7, az 
1305/2013/EU8, az 1306/2013/EU9, az 
1307/2013/EU10, az 1308/2013/EU11, a 
228/2013/EU12 és a 229/2013/EU13 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletek állapítják 
meg. Ezen túlmenően a jelenlegi 
támogatási rendszerekről a 2022. január 1-
jével kezdődő időszakot átfogó új jogi 
keretre való átállás megkönnyítése céljából 
meg kell határozni azokat a szabályokat, 
amelyek előírják, hogy egyes többéves 
alapon nyújtott támogatásokat miként kell 
az új jogi keretbe integrálni.

(4) Ezért annak biztosítása érdekében, 
hogy 2021-ben az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapból (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) támogatást lehessen nyújtani a 
mezőgazdasági termelőknek és más 
kedvezményezetteknek, az Uniónak 
további két évre a meglévő, 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó jogi keret 
feltételei szerint kell ilyen támogatást 
nyújtania. A jelenleg hatályos jogi keretet 
főként az 1303/2013/EU7, az 
1305/2013/EU8, az 1306/2013/EU9, az 
1307/2013/EU10, az 1308/2013/EU11, a 
228/2013/EU12 és a 229/2013/EU13 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletek állapítják 
meg. Ezen túlmenően a jelenlegi 
támogatási rendszerekről az új jogi keretre 
való átállás megkönnyítése céljából egy 
2022. december 31-ig tartó kétéves 
átmeneti időszakot kell bevezetni, és meg 
kell határozni azokat a szabályokat, 
amelyek előírják, hogy egyes többéves 
alapon nyújtott támogatásokat miként kell 
az új jogi keretbe integrálni.

__________________ __________________
7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1303/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 320. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1303/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 320. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
1305/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
1305/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
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Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 487. o.).

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 487. o.).

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

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

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1307/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó 
támogatási rendszerek alapján a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról, valamint a 
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 608. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1307/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó 
támogatási rendszerek alapján a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról, valamint a 
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 608. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról, és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról, és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
78., 2013.3.20., 23. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
78., 2013.3.20., 23. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a 
kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 
megállapításáról és az 1405/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a 
kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 
megállapításáról és az 1405/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).
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Or. en

Módosítás 20
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért annak biztosítása érdekében, 
hogy 2021-ben az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapból (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) támogatást lehessen nyújtani a 
mezőgazdasági termelőknek és más 
kedvezményezetteknek, az Uniónak 
további egy évre a meglévő, 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó jogi keret 
feltételei szerint kell ilyen támogatást 
nyújtania. A jelenleg hatályos jogi keretet 
főként az 1303/2013/EU7, az 
1305/2013/EU8, az 1306/2013/EU9, az 
1307/2013/EU10, az 1308/2013/EU11, a 
228/2013/EU12 és a 229/2013/EU13 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletek állapítják 
meg. Ezen túlmenően a jelenlegi 
támogatási rendszerekről a 2022. január 1-
jével kezdődő időszakot átfogó új jogi 
keretre való átállás megkönnyítése céljából 
meg kell határozni azokat a szabályokat, 
amelyek előírják, hogy egyes többéves 
alapon nyújtott támogatásokat miként kell 
az új jogi keretbe integrálni.

(4) Ezért annak biztosítása érdekében, 
hogy 2021-ben az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapból (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) támogatást lehessen nyújtani a 
mezőgazdasági termelőknek és más 
kedvezményezetteknek, az Uniónak 
további egy, illetve adott esetben további 
két évre a meglévő, 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó jogi keret feltételei 
szerint kell ilyen támogatást nyújtania. A 
jelenleg hatályos jogi keretet főként az 
1303/2013/EU7, az 1305/2013/EU8, az 
1306/2013/EU9, az 1307/2013/EU10, az 
1308/2013/EU11, a 228/2013/EU12 és a 
229/2013/EU13 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletek állapítják meg. Ezen 
túlmenően a jelenlegi támogatási 
rendszerekről a 2022. január 1-jével 
kezdődő időszakot átfogó új jogi keretre 
való átállás megkönnyítése céljából meg 
kell határozni azokat a szabályokat, 
amelyek előírják, hogy egyes többéves 
alapon nyújtott támogatásokat miként kell 
az új jogi keretbe integrálni.

__________________ __________________
7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1303/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
1303/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
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Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 320. o.).

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 320. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
1305/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 487. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 
1305/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 487. o.).

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

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

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1307/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó 
támogatási rendszerek alapján a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról, valamint a 
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 608. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1307/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó 
támogatási rendszerek alapján a 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
szabályok megállapításáról, valamint a 
637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 608. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról, és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról, és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 
228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi 
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rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
78., 2013.3.20., 23. o.).

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
78., 2013.3.20., 23. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a 
kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 
megállapításáról és az 1405/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 
229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) 
egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a 
kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 
megállapításáról és az 1405/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

Or. en

Módosítás 21
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Figyelembe véve, hogy az Uniónak 
2021-ben is támogatnia kell a 
vidékfejlesztést, azoknak a tagállamoknak, 
amelyek esetében fennáll a kockázat, hogy 
forrásaik kiapadhatnak, illetve nem 
lesznek képesek az 1305/2013/EU rendelet 
alapján új jogi kötelezettségvállalásokat 
tenni, lehetővé kell tenni, hogy 2021. 
december 31-ig meghosszabbítsák 
vidékfejlesztési programjaikat vagy egyes 
EMVA-támogatásban részesülő regionális 
vidékfejlesztési programjaikat, továbbá 
hogy e meghosszabbított programok a 
2021-re elkülönített megfelelő 
költségvetési előirányzatokból jussanak 
finanszírozáshoz. A cél az, hogy a 
meghosszabbított programok révén 
összességében legalább a jelenlegivel 
megegyező szinten maradjanak a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések.

(5) Figyelembe véve, hogy az Uniónak 
az átmeneti időszakban is támogatnia kell 
a vidékfejlesztést, azoknak a 
tagállamoknak, amelyek bizonyítják, hogy 
az 1305/2013/EU rendelet alapján minden 
intézkedés vagy bizonyos intézkedések és a 
kapcsolódó kiadások tekintetében 
forrásokra van szükségük új jogi 
kötelezettségvállalások megtételéhez, 
lehetővé kell tenni, hogy az átmeneti 
időszak végéig meghosszabbítsák 
vidékfejlesztési programjaikat vagy egyes 
EMVA-támogatásban részesülő regionális 
vidékfejlesztési programjaikat, továbbá 
hogy e meghosszabbított programok az 
érintett időszakra elkülönített megfelelő 
költségvetési előirányzatokból jussanak 
finanszírozáshoz. Azon tagállamok 
számára, amelyeknek csak bizonyos 
intézkedések tekintetében van szükségük 
az új jogi kötelezettségvállalások 
megtételéhez az EMVA-ból az átmeneti 
időszakra nyújtott költségvetési 
előirányzat átcsoportosítására, lehetővé 
kell tenni, hogy az EMVA-ból az átmeneti 
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időszakra nyújtott költségvetési 
előirányzat azon részét, amelyet nem 
használtak fel vidékfejlesztési programjaik 
meghosszabbításához, az (EU) .../... 
tanácsi rendelettel [a 2021–2027 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretről 
szóló rendelettel] összhangban 
átcsoportosítsák a programozási időszak 
fennmaradó éveire vonatkozó pénzügyi 
előirányzatokhoz. Az EMVA-ból az 
átmeneti időszakra nyújtott teljes 
költségvetési előirányzat 
átcsoportosításának szükségességével 
összhangban a cél az, hogy a 
meghosszabbított programok révén 
összességében legalább a jelenlegivel 
megegyező szinten maradjanak a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések.

Or. en

Indokolás

Úgy véljük, hogy szükség van a vidékfejlesztési programok rugalmas meghosszabbításának 
biztosítására. 2021-ben (a vidékfejlesztési program meghosszabbításának évében) lehetővé 
kell tenni az új pénzügyi időszak forrásainak mozgósítását, figyelembe véve a vidékfejlesztési 
programmal kapcsolatos egyedi intézkedések valódi forrásszükségleteit. Az uniós források 
(időszakok közötti) átcsoportosítására vonatkozóan javasolt „mindent vagy semmit” 
megközelítés nem teszi ezt lehetővé. Egy ilyen lehetőség a már meglévő gyakorlaton, azaz a 
2007–2013-as időszakról a 2014–2020-as időszakra történő átcsoportosítás gyakorlatán 
alapulhatna, a 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. 
cikkében meghatározottak szerint.

Módosítás 22
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Figyelembe véve, hogy az Uniónak 
2021-ben is támogatnia kell a 
vidékfejlesztést, azoknak a tagállamoknak, 
amelyek esetében fennáll a kockázat, hogy 

(5) Figyelembe véve, hogy az Uniónak 
2021-ben is támogatnia kell a 
vidékfejlesztést, azoknak a tagállamoknak, 
amelyek esetében fennáll a kockázat, hogy 
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forrásaik kiapadhatnak, illetve nem lesznek 
képesek az 1305/2013/EU rendelet alapján 
új jogi kötelezettségvállalásokat tenni, 
lehetővé kell tenni, hogy 2021. december 
31-ig meghosszabbítsák vidékfejlesztési 
programjaikat vagy egyes EMVA-
támogatásban részesülő regionális 
vidékfejlesztési programjaikat, továbbá 
hogy e meghosszabbított programok a 
2021-re elkülönített megfelelő 
költségvetési előirányzatokból jussanak 
finanszírozáshoz. A cél az, hogy a 
meghosszabbított programok révén 
összességében legalább a jelenlegivel 
megegyező szinten maradjanak a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések.

forrásaik kiapadhatnak, illetve nem lesznek 
képesek az 1305/2013/EU rendelet alapján 
új jogi kötelezettségvállalásokat tenni, 
lehetővé kell tenni, hogy 2022. december 
31-ig meghosszabbítsák vidékfejlesztési 
programjaikat vagy egyes EMVA-
támogatásban részesülő regionális 
vidékfejlesztési programjaikat, továbbá 
hogy e meghosszabbított programok a 
2021-re és 2022-re elkülönített megfelelő 
költségvetési előirányzatokból jussanak 
finanszírozáshoz. A cél az, hogy a 
meghosszabbított programok révén 
összességében legalább a jelenlegivel 
megegyező szinten maradjanak a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
törekvések.

Or. en

Módosítás 23
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mivel egyes tagállamok még 
mindig rendelkezhetnek korábbi évekből 
származó uniós forrásokkal, a 
tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget 
arra, hogy vidékfejlesztési programjaikat, 
illetve egyes regionális vidékfejlesztési 
programjaikat ne kelljen 
meghosszabbítaniuk. E tagállamoknak 
lehetővé kell tenni, hogy az EMVA-ból 
nyújtott 2021-es költségvetési 
előirányzatokat vagy ezen összegek nem 
meghosszabbított regionális 
vidékfejlesztési programokhoz rendelt 
részét az (EU) .../... tanácsi rendelettel [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelettel]14 összhangban átcsoportosítsák 
a 2022–2025-ös időszak pénzügyi 

(6) Mivel egyes tagállamok még 
mindig rendelkezhetnek korábbi évekből 
származó uniós forrásokkal, a 
tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget 
arra, hogy vidékfejlesztési programjaikat, 
illetve egyes regionális vidékfejlesztési 
programjaikat ne kelljen 
meghosszabbítaniuk, illetve, hogy szükség 
szerint a fennmaradó forrásokat az 
átmeneti időszak éveire biztosított 
előirányzatok egy részéből egészítsék ki. E 
tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy az 
EMVA-ból az átmeneti időszak éveire 
nyújtott költségvetési előirányzatokat vagy 
ezen összegek azon részét, amelyet nem 
használtak fel a vidékfejlesztési 
programok meghosszabbítására, az (EU) 
.../... tanácsi rendelettel [a 2021–2027-es 
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előirányzataihoz. időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelettel]14 összhangban 
átcsoportosítsák a programozási időszak 
fennmaradó éveinek pénzügyi 
előirányzataihoz.

__________________ __________________
14 A többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet HL L ., ., . o.

14 A többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet HL L ., ., . o.

Or. en

Módosítás 24
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mivel egyes tagállamok még 
mindig rendelkezhetnek korábbi évekből 
származó uniós forrásokkal, a 
tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget 
arra, hogy vidékfejlesztési programjaikat, 
illetve egyes regionális vidékfejlesztési 
programjaikat ne kelljen 
meghosszabbítaniuk. E tagállamoknak 
lehetővé kell tenni, hogy az EMVA-ból 
nyújtott 2021-es költségvetési 
előirányzatokat vagy ezen összegek nem 
meghosszabbított regionális 
vidékfejlesztési programokhoz rendelt 
részét az (EU) .../... tanácsi rendelettel [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelettel]14 összhangban átcsoportosítsák 
a 2022–2025-ös időszak pénzügyi 
előirányzataihoz.

(6) Mivel egyes tagállamok még 
mindig rendelkezhetnek korábbi évekből 
származó uniós forrásokkal, a 
tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget 
arra, hogy vidékfejlesztési programjaikat, 
illetve egyes regionális vidékfejlesztési 
programjaikat ne kelljen 
meghosszabbítaniuk. E tagállamoknak 
lehetővé kell tenni, hogy az EMVA-ból 
nyújtott 2021-es és 2022-es költségvetési 
előirányzatokat vagy ezen összegek nem 
meghosszabbított regionális 
vidékfejlesztési programokhoz rendelt 
részét az (EU) .../... tanácsi rendelettel [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelettel]14 összhangban átcsoportosítsák 
a 2023–2025-ös időszak pénzügyi 
előirányzataihoz.

__________________ __________________

14 A többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet HL L ., ., . o.

14 A többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet HL L ., ., . o.

Or. en
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Módosítás 25
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
gondoskodhasson a szükséges pénzügyi 
tervezésről és azzal összhangban az 
1305/2013/EU rendelet mellékletében 
meghatározott uniós támogatás éves 
bontásainak kiigazításáról, a 
tagállamoknak e rendelet hatálybalépését 
követően mielőbb tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e 
meghosszabbítani vidékfejlesztési 
programjaikat, illetve mely regionális 
vidékfejlesztési programjaik 
meghosszabbítása mellett döntöttek, és 
következésképpen a 2021-es költségvetési 
előirányzatok mely vonatkozó összegeit 
nem kell átcsoportosítani a következő 
évekre.

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
gondoskodhasson a szükséges pénzügyi 
tervezésről és azzal összhangban az 
1305/2013/EU rendelet mellékletében 
meghatározott uniós támogatás éves 
bontásainak kiigazításáról, a 
tagállamoknak e rendelet hatálybalépését 
követően mielőbb tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e 
meghosszabbítani vidékfejlesztési 
programjaikat, illetve mely regionális 
vidékfejlesztési programjaik 
meghosszabbítása mellett döntöttek, és 
szándékukban áll-e, hogy ezeket részben a 
korábbi költségvetési előirányzatok 
fennmaradó forrásaiból finanszírozzák, és 
következésképpen az átmeneti időszak 
éveire biztosított költségvetési 
előirányzatok mely vonatkozó összegeit 
nem kell átcsoportosítani a következő 
évekre.

Or. en

Módosítás 26
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
gondoskodhasson a szükséges pénzügyi 
tervezésről és azzal összhangban az 

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
gondoskodhasson a szükséges pénzügyi 
tervezésről és azzal összhangban az 



PE648.430v01-00 14/127 AM\1200266HU.docx

HU

1305/2013/EU rendelet mellékletében 
meghatározott uniós támogatás éves 
bontásainak kiigazításáról, a 
tagállamoknak e rendelet hatálybalépését 
követően mielőbb tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e 
meghosszabbítani vidékfejlesztési 
programjaikat, illetve mely regionális 
vidékfejlesztési programjaik 
meghosszabbítása mellett döntöttek, és 
következésképpen a 2021-es költségvetési 
előirányzatok mely vonatkozó összegeit 
nem kell átcsoportosítani a következő 
évekre.

1305/2013/EU rendelet mellékletében 
meghatározott uniós támogatás éves 
bontásainak kiigazításáról, a 
tagállamoknak e rendelet hatálybalépését 
követően mielőbb tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e 
meghosszabbítani vidékfejlesztési 
programjaikat, illetve mely regionális 
vidékfejlesztési programjaik 
meghosszabbítása mellett döntöttek, és 
következésképpen a 2021-es és 2022-es 
költségvetési előirányzatok mely 
vonatkozó összegeit nem kell 
átcsoportosítani a következő évekre.

Or. en

Módosítás 27
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az 1303/2013/EU rendelet a közös 
kereten belül működő EMVA-ra és néhány 
más alapra vonatkozó közös szabályokat 
állapítja meg. A rendeletet továbbra is 
alkalmazni kell az EMVA által a 2014–
2020-as programozási időszakban 
támogatott programokra, valamint azon 
EMVA által támogatott programokra, 
amelyek esetében a tagállamok a 2021. 
december 31-ig történő meghosszabbítás 
mellett döntenek. E tagállamok esetében az 
EMVA által a 2021-es programozási évre 
nyújtott támogatások végrehajtása 
tekintetében továbbra is az 1303/2013/EU 
rendelettel összhangban a 2014. január 1. 
és 2020. december 31. közötti időszakra 
érvényes partnerségi megállapodást kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak stratégiai 
dokumentumként használni.

(8) Az 1303/2013/EU rendelet a közös 
kereten belül működő EMVA-ra és néhány 
más alapra vonatkozó közös szabályokat 
állapítja meg. A rendeletet továbbra is 
alkalmazni kell az EMVA által a 2014–
2020-as programozási időszakban 
támogatott programokra, valamint azon 
EMVA által támogatott programokra, 
amelyek esetében a tagállamok a 2022. 
december 31-ig történő meghosszabbítás 
mellett döntenek. E tagállamok esetében az 
EMVA által a 2021-es programozási évre 
nyújtott támogatások végrehajtása 
tekintetében továbbra is az 1303/2013/EU 
rendelettel összhangban a 2014. január 1. 
és 2020. december 31. közötti időszakra 
érvényes partnerségi megállapodást kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak stratégiai 
dokumentumként használni.
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Or. en

Módosítás 28
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az 1303/2013/EU rendelet a közös 
kereten belül működő EMVA-ra és néhány 
más alapra vonatkozó közös szabályokat 
állapítja meg. A rendeletet továbbra is 
alkalmazni kell az EMVA által a 2014–
2020-as programozási időszakban 
támogatott programokra, valamint azon 
EMVA által támogatott programokra, 
amelyek esetében a tagállamok a 2021. 
december 31-ig történő meghosszabbítás 
mellett döntenek. E tagállamok esetében az 
EMVA által a 2021-es programozási évre 
nyújtott támogatások végrehajtása 
tekintetében továbbra is az 1303/2013/EU 
rendelettel összhangban a 2014. január 1. 
és 2020. december 31. közötti időszakra 
érvényes partnerségi megállapodást kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak stratégiai 
dokumentumként használni.

(8) Az 1303/2013/EU rendelet a közös 
kereten belül működő EMVA-ra és néhány 
más alapra vonatkozó közös szabályokat 
állapítja meg. A rendeletet továbbra is 
alkalmazni kell az EMVA által a 2014–
2020-as programozási időszakban 
támogatott programokra, valamint azon 
EMVA által támogatott programokra, 
amelyek esetében a tagállamok a 2021. 
december 31-ig, illetve adott esetben 2022. 
december 31-ig történő meghosszabbítás 
mellett döntenek. E tagállamok esetében az 
EMVA által a 2021-es programozási évre, 
illetve adott esetben a 2022-es 
programozási évre nyújtott támogatások 
végrehajtása tekintetében továbbra is az 
1303/2013/EU rendelettel összhangban a 
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra érvényes partnerségi 
megállapodást kell a tagállamoknak és a 
Bizottságnak stratégiai dokumentumként 
használni.

Or. en

Módosítás 29
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete15 és a Bizottság 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete16 előírja, hogy az 1305/2013/EU 
rendelet előtt vidékfejlesztésre támogatást 
nyújtó rendeletek alapján tett bizonyos 
hosszú távú kötelezettségvállalásokat a 
2014–2020-as programozási időszakban 
bizonyos feltételek mellett továbbra is az 
EMVA-ból kell kifizetni. Az ilyen 
kiadásoknak a vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalások időtartamára a 
2021-es programozási évben is – 
megegyező feltételek mellett – 
elszámolhatónak kell lenniük. A 
jogbiztonság és a jogi egyértelműség 
érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az 
1305/2013/EU rendelet integrált igazgatási 
és ellenőrzési rendszer tekintetében 
megállapított intézkedéseinek megfelelő 
intézkedések keretében tett jogi 
kötelezettségvállalásokra is ugyanez az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
alkalmazandó, valamint hogy az ilyen jogi 
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
kifizetéseket a december 1-jétől a 
következő naptári év június 30-ig tartó 
időszakban kell teljesíteni.

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete15 és a Bizottság 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete16 előírja, hogy az 1305/2013/EU 
rendelet előtt vidékfejlesztésre támogatást 
nyújtó rendeletek alapján tett bizonyos 
hosszú távú kötelezettségvállalásokat a 
2014–2020-as programozási időszakban 
bizonyos feltételek mellett továbbra is az 
EMVA-ból kell kifizetni. Az ilyen 
kiadásoknak a vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalások időtartamára a 
2021-es és a 2022-es programozási évben 
is – megegyező feltételek mellett – 
elszámolhatónak kell lenniük. A 
jogbiztonság és a jogi egyértelműség 
érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az 
1305/2013/EU rendelet integrált igazgatási 
és ellenőrzési rendszer tekintetében 
megállapított intézkedéseinek megfelelő 
intézkedések keretében tett jogi 
kötelezettségvállalásokra is ugyanez az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
alkalmazandó, valamint hogy az ilyen jogi 
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
kifizetéseket a december 1-jétől a 
következő naptári év június 30-ig tartó 
időszakban kell teljesíteni.

__________________ __________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések 
megállapításáról, az 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
források és a források 2014. évben történő 
elosztása tekintetében történő 
módosításáról, valamint a 73/2009/EK 
tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 
1306/2013/EU és az 1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
2014. évben való alkalmazásuk 
tekintetében történő módosításáról (HL L 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések 
megállapításáról, az 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
források és a források 2014. évben történő 
elosztása tekintetében történő 
módosításáról, valamint a 73/2009/EK 
tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 
1306/2013/EU és az 1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
2014. évben való alkalmazásuk 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
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347., 2013.12.20., 865. o.). 347., 2013.12.20., 865. o.).
16 Bizottság 2014. március 11-i 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint 
átmeneti rendelkezések bevezetéséről 
(HL L 227., 2014.7.31., 1. o.).

16 Bizottság 2014. március 11-i 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint 
átmeneti rendelkezések bevezetéséről 
(HL L 227., 2014.7.31., 1. o.).

Or. en

Módosítás 30
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete15 és a Bizottság 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete16 előírja, hogy az 1305/2013/EU 
rendelet előtt vidékfejlesztésre támogatást 
nyújtó rendeletek alapján tett bizonyos 
hosszú távú kötelezettségvállalásokat a 
2014–2020-as programozási időszakban 
bizonyos feltételek mellett továbbra is az 
EMVA-ból kell kifizetni. Az ilyen 
kiadásoknak a vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalások időtartamára a 
2021-es programozási évben is – 
megegyező feltételek mellett – 
elszámolhatónak kell lenniük. A 
jogbiztonság és a jogi egyértelműség 
érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az 
1305/2013/EU rendelet integrált igazgatási 
és ellenőrzési rendszer tekintetében 
megállapított intézkedéseinek megfelelő 
intézkedések keretében tett jogi 
kötelezettségvállalásokra is ugyanez az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
alkalmazandó, valamint hogy az ilyen jogi 

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete15 és a Bizottság 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete16 előírja, hogy az 1305/2013/EU 
rendelet előtt vidékfejlesztésre támogatást 
nyújtó rendeletek alapján tett bizonyos 
hosszú távú kötelezettségvállalásokat a 
2014–2020-as programozási időszakban 
bizonyos feltételek mellett továbbra is az 
EMVA-ból kell kifizetni. Az ilyen 
kiadásoknak a vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalások időtartamára a 
2021-es programozási évben, illetve adott 
esetben a 2022-es programozási évben is – 
megegyező feltételek mellett – 
elszámolhatónak kell lenniük. A 
jogbiztonság és a jogi egyértelműség 
érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az 
1305/2013/EU rendelet integrált igazgatási 
és ellenőrzési rendszer tekintetében 
megállapított intézkedéseinek megfelelő 
intézkedések keretében tett jogi 
kötelezettségvállalásokra is ugyanez az 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer 
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kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
kifizetéseket a december 1-jétől a 
következő naptári év június 30-ig tartó 
időszakban kell teljesíteni.

alkalmazandó, valamint hogy az ilyen jogi 
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
kifizetéseket a december 1-jétől a 
következő naptári év június 30-ig tartó 
időszakban kell teljesíteni.

__________________ __________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések 
megállapításáról, az 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
források és a források 2014. évben történő 
elosztása tekintetében történő 
módosításáról, valamint a 73/2009/EK 
tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 
1306/2013/EU és az 1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
2014. évben való alkalmazásuk 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
347., 2013.12.20., 865. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1310/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések 
megállapításáról, az 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
források és a források 2014. évben történő 
elosztása tekintetében történő 
módosításáról, valamint a 73/2009/EK 
tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 
1306/2013/EU és az 1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
2014. évben való alkalmazásuk 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
347., 2013.12.20., 865. o.).

16 Bizottság 2014. március 11-i 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint 
átmeneti rendelkezések bevezetéséről 
(HL L 227., 2014.7.31., 1. o.).

16 Bizottság 2014. március 11-i 
807/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint 
átmeneti rendelkezések bevezetéséről 
(HL L 227., 2014.7.31., 1. o.).

Or. en

Módosítás 31
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Tekintettel arra, hogy az új jogi (14) Tekintettel arra, hogy az új jogi 
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kerettel összhangban álló, a tagállamok 
által kidolgozandó KAP-stratégiai tervek 
előreláthatólag 2022. január 1-jétől 
alkalmazandók, a meglévő támogatási 
rendszerekről az új jogi keretre, elsősorban 
az (EU) …/… európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre18 [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendeletre] való áttérés 
szabályozására átmeneti szabályokat kell 
meghatározni.

kerettel összhangban álló, a tagállamok 
által kidolgozandó KAP-stratégiai tervek 
előreláthatólag 2022. január 1-jétől 
alkalmazandók, a meglévő támogatási 
rendszerekről az új jogi keretre, elsősorban 
az (EU) …/… európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre18 [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendeletre] való áttérés 
szabályozására átmeneti szabályokat kell 
meghatározni. Az európai partnerségi 
magatartási kódexben meghatározott 
elvekkel összhangban a tagállamoknak az 
átmeneti intézkedések és programok 
előkészítésének, végrehajtásának, nyomon 
követésének és értékelésének minden 
szakaszában biztosítaniuk kell a 
regionális és helyi önkormányzatok, 
valamint a civil társadalmi szervezetek 
részvételét, a kedvezményezettekre 
kiterjedően.

__________________ __________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet teljes címe] (HL L [...], [...], 
[...] o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet teljes címe] (HL L [...], [...], 
[...] o.).

Or. en

Módosítás 32
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Tekintettel arra, hogy az új jogi 
kerettel összhangban álló, a tagállamok 
által kidolgozandó KAP-stratégiai tervek 
előreláthatólag 2022. január 1-jétől 
alkalmazandók, a meglévő támogatási 
rendszerekről az új jogi keretre, elsősorban 
az (EU) …/… európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre18 [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendeletre] való áttérés 

(14) Tekintettel arra, hogy az új jogi 
kerettel összhangban álló, a tagállamok 
által kidolgozandó KAP-stratégiai tervek 
előreláthatólag 2023. január 1-jétől 
alkalmazandók, a meglévő támogatási 
rendszerekről az új jogi keretre, elsősorban 
az (EU) …/… európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre18 [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendeletre] való áttérés 
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szabályozására átmeneti szabályokat kell 
meghatározni.

szabályozására átmeneti szabályokat kell 
meghatározni.

__________________ __________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet teljes címe] (HL L [...], [...], 
[...] o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
…/… rendelete [a KAP-stratégiai tervről 
szóló rendelet teljes címe] (HL L [...], [...], 
[...] o.).

Or. en

Módosítás 33
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-
ágazat támogatási programjai tekintetében 
a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig 
tartó időszakra szóló munkaprogramokat 
2021. december 31-ig meg kell 
hosszabbítani. A gyümölcs- és 
zöldségágazat támogatási programjai 
tekintetében szabályozni kell az operatív 
programok módosítását, illetve azok új 
operatív programmal való felváltását.

(17) Az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-
ágazat támogatási programjai tekintetében 
a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig 
tartó időszakra szóló munkaprogramokat 
2021. december 31-ig meg kell 
hosszabbítani. A gyümölcs- és 
zöldségágazat támogatási programjai 
tekintetében szabályozni kell az operatív 
programok módosítását, illetve azok új 
operatív programmal való felváltását. A 
gyümölcs- és zöldségágazatban működő 
elismert termelői szervezetek számára 
szintén biztosítani kell az operatív 
programok azok befejezéséig történő 
fenntartásának lehetőségét.

Or. en

Módosítás 34
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-
ágazat támogatási programjai tekintetében 
a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig 
tartó időszakra szóló munkaprogramokat 
2021. december 31-ig meg kell 
hosszabbítani. A gyümölcs- és 
zöldségágazat támogatási programjai 
tekintetében szabályozni kell az operatív 
programok módosítását, illetve azok új 
operatív programmal való felváltását.

(17) Az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-
ágazat támogatási programjai tekintetében 
a 2018. április 1-től 2021. március 31-ig 
tartó időszakra szóló munkaprogramokat 
2021. december 31-ig, illetve adott esetben 
a 2022-es programozási évig meg kell 
hosszabbítani. A gyümölcs- és 
zöldségágazat támogatási programjai 
tekintetében szabályozni kell az operatív 
programok módosítását, illetve azok új 
operatív programmal való felváltását.

Or. en

Módosítás 35
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A borágazat és a méhészeti ágazat 
támogatási programjai folytonosságának 
biztosítása érdekében olyan szabályokat 
kell megállapítani, amelyek lehetővé 
teszik, hogy e támogatási programok a 
rájuk vonatkozó programozási időszak 
végéig továbbra is végrehajthatóak 
legyenek. Ezen időszak tekintetében ezért 
az 1306/2013/EU rendelet egyes 
rendelkezéseit 2021. december 31-ig, 
illetve az említett támogatási programok 
végéig továbbra is alkalmazni kell az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre.

(18) A gyümölcs- és zöldségágazat, a 
borágazat és a méhészeti ágazat támogatási 
programjai folytonosságának biztosítása 
érdekében olyan szabályokat kell 
megállapítani, amelyek lehetővé teszik, 
hogy e támogatási programok a rájuk 
vonatkozó programozási időszak végéig 
továbbra is végrehajthatóak legyenek. Ezen 
időszak tekintetében ezért az 
1306/2013/EU rendelet egyes 
rendelkezéseit 2021. december 31-ig, 
illetve az említett támogatási programok és 
az operatív programok végéig továbbra is 
alkalmazni kell az 1308/2013/EU rendelet 
alapján végrehajtott műveletek 
összefüggésében felmerült kiadásokra, 
illetve teljesített kifizetésekre.

Or. en
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Módosítás 36
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A borágazat és a méhészeti ágazat 
támogatási programjai folytonosságának 
biztosítása érdekében olyan szabályokat 
kell megállapítani, amelyek lehetővé 
teszik, hogy e támogatási programok a 
rájuk vonatkozó programozási időszak 
végéig továbbra is végrehajthatóak 
legyenek. Ezen időszak tekintetében ezért 
az 1306/2013/EU rendelet egyes 
rendelkezéseit 2021. december 31-ig, 
illetve az említett támogatási programok 
végéig továbbra is alkalmazni kell az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre.

(18) A gyümölcs- és zöldségágazat, a 
borágazat és a méhészeti ágazat támogatási 
programjai folytonosságának biztosítása 
érdekében olyan szabályokat kell 
megállapítani, amelyek lehetővé teszik, 
hogy e támogatási programok a rájuk 
vonatkozó programozási időszak végéig 
továbbra is végrehajthatóak legyenek. Ezen 
időszak tekintetében ezért az 
1306/2013/EU rendelet egyes 
rendelkezéseit 2022. december 31-ig, 
illetve az említett támogatási programok 
végéig továbbra is alkalmazni kell az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre.

Or. en

Módosítás 37
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kötelezettségvállalások jelenlegi 
vidékfejlesztési programozási időszakból a 
KAP-stratégiai tervekbe való jelentős 
átcsoportosításának korlátozása érdekében 
az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz, az ökológiai 
gazdálkodáshoz és az erdő-
környezetvédelemhez kapcsolódó új 
többéves kötelezettségvállalások 

(19) A kötelezettségvállalások jelenlegi 
vidékfejlesztési programozási időszakból a 
KAP-stratégiai tervekbe való jelentős 
átcsoportosításának korlátozása érdekében 
az agrár-környezetvédelmi és az 
éghajlatváltozáshoz, az ökológiai 
gazdálkodáshoz és az erdő-
környezetvédelemhez kapcsolódó meglévő 
többéves kötelezettségvállalások 
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időtartamát legfeljebb három évre kell 
korlátozni. A meglévő 
kötelezettségvállalások meghosszabbítását 
egy évre kell korlátozni.

meghosszabbítását olyan módon kell 
korlátozni, hogy a kötelezettségvállalások 
ne haladják meg az 5 évet.

Or. en

Módosítás 38
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új 
CPR-ben] meghatározott új szabályokkal 
összhangban kialakított közösségvezérelt 
helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak 
is elérhetőnek kell lennie. A 
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
fordítandó források 2021-es programozási 
évben való kihasználatlanságának 
elkerülése végett azonban azoknak a 
tagállamoknak, amelyek vidékfejlesztési 
programjaikat 2021. december 31-ig 
meghosszabbítják és élnek a közvetlen 
kifizetésekből származó összegek 
vidékfejlesztésre való átcsoportosításának 
lehetőségével, lehetővé kell tenni, hogy az 
előirányzatok közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekre fordítandó legalább 5 %-át 
kizárólag a 2021. december 31-ig 
meghosszabbított, az összegek közvetlen 
kifizetésekből való átcsoportosítása előtt 
kiszámított vidékfejlesztési célú EMVA-
hozzájárulásra alkalmazzák.

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új 
CPR-ben] meghatározott új szabályokkal 
összhangban kialakított közösségvezérelt 
helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak 
is elérhetőnek kell lennie. A 
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
fordítandó források 2021-es programozási 
évben való kihasználatlanságának 
elkerülése végett azonban azoknak a 
tagállamoknak, amelyek vidékfejlesztési 
programjaikat 2021. december 31-ig 
meghosszabbítják és élnek a közvetlen 
kifizetésekből származó összegek 
vidékfejlesztésre való átcsoportosításának 
lehetőségével, lehetővé kell tenni, hogy az 
előirányzatok közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekre fordítandó legalább 5 %-át 
kizárólag a 2021. december 31-ig 
meghosszabbított, az összegek közvetlen 
kifizetésekből való átcsoportosítása előtt 
kiszámított vidékfejlesztési célú EMVA-
hozzájárulásra alkalmazzák. A 
mezőgazdasági tevékenységek helyi 
fejlesztésének lehető legnagyobb mértékű 
garantálása érdekében a tagállamok 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
támogatják a rövid ellátási láncot a helyi 
szükségletek szerint.

Or. fr
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Módosítás 39
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új 
CPR-ben] meghatározott új szabályokkal 
összhangban kialakított közösségvezérelt 
helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak 
is elérhetőnek kell lennie. A 
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
fordítandó források 2021-es programozási 
évben való kihasználatlanságának 
elkerülése végett azonban azoknak a 
tagállamoknak, amelyek vidékfejlesztési 
programjaikat 2021. december 31-ig 
meghosszabbítják és élnek a közvetlen 
kifizetésekből származó összegek 
vidékfejlesztésre való átcsoportosításának 
lehetőségével, lehetővé kell tenni, hogy az 
előirányzatok közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekre fordítandó legalább 5 %-át 
kizárólag a 2021. december 31-ig 
meghosszabbított, az összegek közvetlen 
kifizetésekből való átcsoportosítása előtt 
kiszámított vidékfejlesztési célú EMVA-
hozzájárulásra alkalmazzák.

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új 
CPR-ben] meghatározott új szabályokkal 
összhangban kialakított közösségvezérelt 
helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak 
is elérhetőnek kell lennie. A 
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
fordítandó források 2021-es és 2022-es 
programozási évben való 
kihasználatlanságának elkerülése végett 
azonban azoknak a tagállamoknak, 
amelyek vidékfejlesztési programjaikat 
2021. december 31-ig meghosszabbítják és 
élnek a közvetlen kifizetésekből származó 
összegek vidékfejlesztésre való 
átcsoportosításának lehetőségével, lehetővé 
kell tenni, hogy az előirányzatok 
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
fordítandó legalább 5 %-át kizárólag a 
2022. december 31-ig meghosszabbított, az 
összegek közvetlen kifizetésekből való 
átcsoportosítása előtt kiszámított 
vidékfejlesztési célú EMVA-hozzájárulásra 
alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 40
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új 
CPR-ben] meghatározott új szabályokkal 
összhangban kialakított közösségvezérelt 

(20) Az (EU) .../... rendeletben [az új 
CPR-ben] meghatározott új szabályokkal 
összhangban kialakított közösségvezérelt 
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helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak 
is elérhetőnek kell lennie. A 
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
fordítandó források 2021-es programozási 
évben való kihasználatlanságának 
elkerülése végett azonban azoknak a 
tagállamoknak, amelyek vidékfejlesztési 
programjaikat 2021. december 31-ig 
meghosszabbítják és élnek a közvetlen 
kifizetésekből származó összegek 
vidékfejlesztésre való átcsoportosításának 
lehetőségével, lehetővé kell tenni, hogy az 
előirányzatok közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekre fordítandó legalább 5%-át 
kizárólag a 2021. december 31-ig 
meghosszabbított, az összegek közvetlen 
kifizetésekből való átcsoportosítása előtt 
kiszámított vidékfejlesztési célú EMVA-
hozzájárulásra alkalmazzák.

helyi fejlesztésekhez EMVA-támogatásnak 
is elérhetőnek kell lennie. A 
közösségvezérelt helyi fejlesztésekre 
fordítandó források 2021-es, illetve adott 
esetben 2022-es programozási évben való 
kihasználatlanságának elkerülése végett 
azonban azoknak a tagállamoknak, 
amelyek vidékfejlesztési programjaikat 
meghosszabbítják és élnek a közvetlen 
kifizetésekből származó összegek 
vidékfejlesztésre való átcsoportosításának 
lehetőségével, lehetővé kell tenni, hogy az 
előirányzatok közösségvezérelt helyi 
fejlesztésekre fordítandó legalább 5%-át 
kizárólag a 2021. december 31-ig, illetve 
adott esetben 2022. december 31-ig 
meghosszabbított, az összegek közvetlen 
kifizetésekből való átcsoportosítása előtt 
kiszámított vidékfejlesztési célú EMVA-
hozzájárulásra alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 41
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az átmeneti időszakban való 
folytonosság biztosítására a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalékot 2021-ben is 
fenn kell tartani, és a tartalék 2021-re 
alkalmazandó megfelelő összegét is 
figyelembe kell venni.

(21) Az átmeneti időszakban való 
folytonosság biztosítására a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalékot 2021-ben is 
fenn kell tartani, és a tartalék 2021-re 
alkalmazandó megfelelő összegét is 
figyelembe kell venni; az átmeneti 
szabályozás időtartamának lezárultával a 
válságokra képzett tartalékalapot el kell 
távolítani a pénzügyi fegyelmi 
mechanizmusból, és azt az uniós 
költségvetésen belül egy külön kiadási 
fejezeten keresztül kell finanszírozni.

Or. it
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Módosítás 42
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az átmeneti időszakban való 
folytonosság biztosítására a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalékot 2021-ben is 
fenn kell tartani, és a tartalék 2021-re 
alkalmazandó megfelelő összegét is 
figyelembe kell venni.

(21) Az átmeneti időszakban való 
folytonosság biztosítására a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalékot 2021-ben és 
2022-ben is fenn kell tartani, és a tartalék 
2021-re és 2022-re alkalmazandó 
megfelelő összegét is figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 43
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az átmeneti időszakban való 
folytonosság biztosítására a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalékot 2021-ben is 
fenn kell tartani, és a tartalék 2021-re 
alkalmazandó megfelelő összegét is 
figyelembe kell venni.

(21) Az átmeneti időszakban való 
folytonosság biztosítására a mezőgazdasági 
válságokra képzett tartalékot 2021-ben, 
illetve adott esetben 2022-ben is fenn kell 
tartani, és a tartalék 2021-re, illetve adott 
esetben 2022-re alkalmazandó megfelelő 
összegét is figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 44
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az EMVA-ból nyújtott 
előfinanszírozás szabályai tekintetében 
egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak 
2021. december 31-ig történő 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
érintett programok nem részesülnek 
további előfinanszírozásban.

(22) Az EMVA-ból nyújtott 
előfinanszírozás szabályai tekintetében 
egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak 
2022. december 31-ig történő 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
érintett programok nem részesülnek 
további előfinanszírozásban.

Or. en

Módosítás 45
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az EMVA-ból nyújtott 
előfinanszírozás szabályai tekintetében 
egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak 
2021. december 31-ig történő 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
érintett programok nem részesülnek 
további előfinanszírozásban.

(22) Az EMVA-ból nyújtott 
előfinanszírozás szabályai tekintetében 
egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak 
2021. december 31-ig, illetve adott esetben 
2022. december 31-ig történő 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
érintett programok nem részesülnek 
további előfinanszírozásban.

Or. en

Módosítás 46
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az EMVA-ból nyújtott 
előfinanszírozás szabályai tekintetében 

(22) Az EMVA-ból nyújtott 
előfinanszírozás szabályai tekintetében 
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egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak 
2021. december 31-ig történő 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
érintett programok nem részesülnek 
további előfinanszírozásban.

egyértelművé kell tenni, hogy amennyiben 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak 
2021. december 31-ig történő 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
érintett programok nem részesülnek 
további előfinanszírozásban. A 2014–2020-
as finanszírozási időszak 
meghosszabbítása semmilyen módon nem 
köt le finanszírozási képességet a 2021 és 
2027 közötti időszakra. Az e 
finanszírozásra jogosult vállalkozások és 
gazdaságok megőrzik finanszírozási 
képességüket az elkövetkező időszakra.

Or. fr

Módosítás 47
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az 1307/2013/EU rendelet 11. 
cikke jelenleg csak arról rendelkezik, hogy 
a tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot a 2015 és 2020 közötti években 
a mezőgazdasági termelőknek egy adott 
naptári évre nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegének a 150 000 EUR-t 
meghaladó része csökkentéséről hozott 
döntéseikről és a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről. A meglévő rendszer 
fenntartása érdekében a tagállamoknak a 
2021-es naptári évre vonatkozóan is 
értesíteniük kell a Bizottságot a 
csökkentésekről hozott döntéseikről, 
valamint a csökkentések eredményeképpen 
keletkező becsült összegekről.

(23) Az 1307/2013/EU rendelet 11. 
cikke jelenleg csak arról rendelkezik, hogy 
a tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot a 2015 és 2020 közötti években 
a mezőgazdasági termelőknek egy adott 
naptári évre nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegének a 150 000 EUR-t 
meghaladó része csökkentéséről hozott 
döntéseikről és a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről. A meglévő rendszer 
fenntartása érdekében a tagállamoknak a 
2021-es és 2022-es naptári évre 
vonatkozóan is értesíteniük kell a 
Bizottságot a csökkentésekről hozott 
döntéseikről, valamint a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről.

Or. en
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Módosítás 48
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az 1307/2013/EU rendelet 11. 
cikke jelenleg csak arról rendelkezik, hogy 
a tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot a 2015 és 2020 közötti években 
a mezőgazdasági termelőknek egy adott 
naptári évre nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegének a 150 000 EUR-t 
meghaladó része csökkentéséről hozott 
döntéseikről és a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről. A meglévő rendszer 
fenntartása érdekében a tagállamoknak a 
2021-es naptári évre vonatkozóan is 
értesíteniük kell a Bizottságot a 
csökkentésekről hozott döntéseikről, 
valamint a csökkentések eredményeképpen 
keletkező becsült összegekről.

(23) Az 1307/2013/EU rendelet 11. 
cikke jelenleg csak arról rendelkezik, hogy 
a tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot a 2015 és 2020 közötti években 
a mezőgazdasági termelőknek egy adott 
naptári évre nyújtandó közvetlen 
kifizetések összegének a 150 000 EUR-t 
meghaladó része csökkentéséről hozott 
döntéseikről és a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről. A meglévő rendszer 
fenntartása érdekében a tagállamoknak a 
2021-es, illetve adott esetben a 2022-es 
naptári évre vonatkozóan is értesíteniük 
kell a Bizottságot a csökkentésekről hozott 
döntéseikről, valamint a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről.

Or. en

Módosítás 49
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az 1307/2013/EU rendelet 14. 
cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy a 2014–2020 közötti naptári évek 
tekintetében a közvetlen kifizetések és a 
vidékfejlesztés között pénzeszközöket 
csoportosítanak át. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállamok 
megtarthassák saját stratégiáikat, a pillérek 

(24) Az 1307/2013/EU rendelet 14. 
cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy a 2014–2020 közötti naptári évek 
tekintetében a közvetlen kifizetések és a 
vidékfejlesztés között pénzeszközöket 
csoportosítanak át. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállamok 
megtarthassák saját stratégiáikat, a pillérek 
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közötti rugalmasságot a 2022-es pénzügyi 
évnek megfelelő 2021-es naptári év 
tekintetében is fenn kell tartani.

közötti rugalmasságot a 2023-as pénzügyi 
évnek megfelelő 2022-es naptári év 
tekintetében is fenn kell tartani.

Or. en

Módosítás 50
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az 1307/2013/EU rendelet 14. 
cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy a 2014–2020 közötti naptári évek 
tekintetében a közvetlen kifizetések és a 
vidékfejlesztés között pénzeszközöket 
csoportosítanak át. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállamok 
megtarthassák saját stratégiáikat, a pillérek 
közötti rugalmasságot a 2022-es pénzügyi 
évnek megfelelő 2021-es naptári év 
tekintetében is fenn kell tartani.

(24) Az 1307/2013/EU rendelet 14. 
cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy a 2014–2020 közötti naptári évek 
tekintetében a közvetlen kifizetések és a 
vidékfejlesztés között pénzeszközöket 
csoportosítanak át. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállamok 
megtarthassák saját stratégiáikat, a pillérek 
közötti rugalmasságot a 2022-es pénzügyi 
évnek megfelelő 2021-es naptári év, illetve 
adott esetben a 2022-es naptári év (azaz a 
2023-as pénzügyi év) tekintetében is fenn 
kell tartani.

Or. en

Módosítás 51
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
az 1307/2013/EU rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének, 36. cikke (4) bekezdésének, 
42. cikke (2) bekezdésének, 47. cikke (3) 
bekezdésének, 49. cikke (2) bekezdésének, 

(25) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
az 1307/2013/EU rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének, 36. cikke (4) bekezdésének, 
42. cikke (2) bekezdésének, 47. cikke (3) 
bekezdésének, 49. cikke (2) bekezdésének, 
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51. cikke (4) bekezdésének és 53. cikke (7) 
bekezdésének megfelelően megállapíthassa 
a költségvetési felső összeghatárokat, a 
tagállamoknak 2020. augusztus 1-jéig 
értesíteniük kell a Bizottságot a 2021-es 
naptári év támogatási rendszerekre bontott 
pénzügyi előirányzatairól hozott 
határozataikról.

51. cikke (4) bekezdésének és 53. cikke (7) 
bekezdésének megfelelően megállapíthassa 
a költségvetési felső összeghatárokat, a 
tagállamoknak 2020. és 2021. augusztus 1-
jéig értesíteniük kell a Bizottságot a 2021-
es és a 2022-es naptári év támogatási 
rendszerekre bontott pénzügyi 
előirányzatairól hozott határozataikról.

Or. en

Módosítás 52
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
az 1307/2013/EU rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének, 36. cikke (4) bekezdésének, 
42. cikke (2) bekezdésének, 47. cikke (3) 
bekezdésének, 49. cikke (2) bekezdésének, 
51. cikke (4) bekezdésének és 53. cikke (7) 
bekezdésének megfelelően megállapíthassa 
a költségvetési felső összeghatárokat, a 
tagállamoknak 2020. augusztus 1-jéig 
értesíteniük kell a Bizottságot a 2021-es 
naptári év támogatási rendszerekre bontott 
pénzügyi előirányzatairól hozott 
határozataikról.

(25) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
az 1307/2013/EU rendelet 22. cikke (1) 
bekezdésének, 36. cikke (4) bekezdésének, 
42. cikke (2) bekezdésének, 47. cikke (3) 
bekezdésének, 49. cikke (2) bekezdésének, 
51. cikke (4) bekezdésének és 53. cikke (7) 
bekezdésének megfelelően megállapíthassa 
a költségvetési felső összeghatárokat, a 
tagállamoknak 2020. augusztus 1-jéig 
értesíteniük kell a Bizottságot a 2021-es 
naptári év támogatási rendszerekre bontott 
pénzügyi előirányzatairól hozott 
határozataikról, illetve adott esetben 2021. 
augusztus 1-jéig a 2022-es naptári év 
támogatási rendszerekre bontott pénzügyi 
előirányzatairól hozott határozataikról.

Or. en

Módosítás 53
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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

(26a) A tagállamok számára biztosítani 
kell a lehetőséget, hogy átmeneti nemzeti 
támogatást alkalmazzanak mindaddig, 
amíg ez a rendelet hatályban van.

Or. ro

Módosítás 54
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A jelenlegi jogi kerettel 
összhangban a tagállamok 2014-ben 
értesítették a Bizottságot a 2020-as naptári 
évig tartó időszakot felölelő, az 
1307/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó 
időszakban az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső összeghatár 
régiók közötti felosztásáról és adott esetben 
a fokozatos, évenkénti módosításokról 
hozott határozataikról. A tagállamoknak a 
2021-es naptári év tekintetében is 
értesíteniük kell a Bizottságot az ilyen 
határozataikról.

(27) A jelenlegi jogi kerettel 
összhangban a tagállamok 2014-ben 
értesítették a Bizottságot a 2020-as naptári 
évig tartó időszakot felölelő, az 
1307/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó 
időszakban az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső összeghatár 
régiók közötti felosztásáról és adott esetben 
a fokozatos, évenkénti módosításokról 
hozott határozataikról. A tagállamoknak a 
2021-es és a 2022-es naptári év 
tekintetében is értesíteniük kell a 
Bizottságot az ilyen határozataikról.

Or. en

Módosítás 55
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A jelenlegi jogi kerettel (27) A jelenlegi jogi kerettel 
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összhangban a tagállamok 2014-ben 
értesítették a Bizottságot a 2020-as naptári 
évig tartó időszakot felölelő, az 
1307/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó 
időszakban az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső összeghatár 
régiók közötti felosztásáról és adott esetben 
a fokozatos, évenkénti módosításokról 
hozott határozataikról. A tagállamoknak a 
2021-es naptári év tekintetében is 
értesíteniük kell a Bizottságot az ilyen 
határozataikról.

összhangban a tagállamok 2014-ben 
értesítették a Bizottságot a 2020-as naptári 
évig tartó időszakot felölelő, az 
1307/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó 
időszakban az alaptámogatási rendszerre 
vonatkozó éves nemzeti felső összeghatár 
régiók közötti felosztásáról és adott esetben 
a fokozatos, évenkénti módosításokról 
hozott határozataikról. A tagállamoknak a 
2021-es naptári év, illetve adott esetben a 
2022-es naptári év tekintetében is 
értesíteniük kell a Bizottságot az ilyen 
határozataikról.

Or. en

Módosítás 56
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A közvetlen kifizetések közötti 
nagymértékű eltérések akadályozzák a 
mezőgazdasági termelők 
klímasemlegességgel és 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
fenntarthatósági kezdeményezéseit és 
torzítják az unión belüli versenyt, 
ennélfogva, a tagállamok közötti 
tisztességes verseny és egyenlőség elveinek 
tiszteletben tartása érdekében 
elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a 
külső konvergencia folyamatának 
fokozatos végrehajtása az átmeneti 
időszakban is folytatódjon, a mielőbbi 
befejezésre tekintettel.

Or. en

Módosítás 57
Bronis Ropė



PE648.430v01-00 34/127 AM\1200266HU.docx

HU

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A belső konvergenciamechanizmus 
a közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
méltányosabb elosztásának alapvető 
folyamata. A korábbi referenciák 
alkalmazásából eredő jelentős egyedi 
különbségek egyre kevésbé indokolhatók. 
Az 1307/2013/EU rendeletben a belső 
konvergencia alapmodelljének lényege, 
hogy a tagállamok 2015-től valamennyi 
nemzeti és regionális szintű támogatási 
jogosultság tekintetében egységes átalányt 
alkalmaznak. Az egységes értékre való 
zökkenőmentes áttérés biztosítása 
érdekében azonban eltérést állapítottak 
meg, amelynek értelmében a tagállamok 
2015 és 2019 közötti részleges 
konvergencia alkalmazásával 
differenciálhatják a támogatási 
jogosultságok értékét. Egyes tagállamok 
éltek az eltérés nyújtotta lehetőséggel. A 
közvetlen kifizetések méltányosabb 
elosztására irányuló folyamat 
folytatásaként a tagállamok az egységes 
átalány alkalmazása vagy a jogosultságok 
értékének 2019-es szinten tartása helyett 
2019 után tovább közelíthetnek a nemzeti, 
illetve regionális átlaghoz. Az ezzel 
kapcsolatos határozatukról évente 
értesíteniük kell a Bizottságot.

(28) A belső konvergenciamechanizmus 
a közvetlen jövedelemtámogatás 
mezőgazdasági termelők közötti 
méltányosabb elosztásának alapvető 
folyamata. A korábbi referenciák 
alkalmazásából eredő jelentős egyedi 
különbségek egyre kevésbé indokolhatók. 
Az 1307/2013/EU rendeletben a belső 
konvergencia alapmodelljének lényege, 
hogy a tagállamok 2015-től valamennyi 
nemzeti és regionális szintű támogatási 
jogosultság tekintetében egységes átalányt 
alkalmaznak. Az egységes értékre való 
zökkenőmentes áttérés biztosítása 
érdekében azonban eltérést állapítottak 
meg, amelynek értelmében a tagállamok 
2015 és 2019 közötti részleges 
konvergencia alkalmazásával 
differenciálhatják a támogatási 
jogosultságok értékét. Egyes tagállamok 
éltek az eltérés nyújtotta lehetőséggel. A 
közvetlen kifizetések méltányosabb 
elosztására irányuló folyamat 
folytatásaként a tagállamok az egységes 
átalány alkalmazása helyett 2019 után 
tovább közelíthetnek a nemzeti, illetve 
regionális átlaghoz. Az ezzel kapcsolatos 
határozatukról évente értesíteniük kell a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 58
Mathilde Androuët

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

(28a) Az „egységes érték” fogalmát a 
helyi és nemzeti életszínvonalnak, a 
kultúráknak és a gazdasági érdekeknek 
megfelelően kell érteni. 

Or. fr

Módosítás 59
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) A KAP finanszírozásainak 
fenntartásához minden tagállamban 
méltányos bánásmódot kell biztosítani, és 
különösen be kell tartani az exportáló 
ország egészségügyi és környezetvédelmi 
normáit.

Or. fr

Módosítás 60
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az 1307/2013/EU rendelet 30. 
cikke a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából a támogatási jogosultságok 
értékének fokozatos, évenkénti 
módosításáról rendelkezik, ami a tartalék 
többéves kezeléséhez igazodóan tükrözi a 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
nemzeti felső összeghatár évenkénti 
változását. E szabályokat oly módon kell 

(29) Az 1307/2013/EU rendelet 30. 
cikke a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából a támogatási jogosultságok 
értékének fokozatos, évenkénti 
módosításáról rendelkezik, ami a tartalék 
többéves kezeléséhez igazodóan tükrözi a 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
nemzeti felső összeghatár évenkénti 
változását. E szabályokat oly módon kell 
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kiigazítani, hogy azok tükrözzék mind az 
összes kiosztott jogosultság, mind a 
tartalék értékeinek módosítási lehetőségét, 
figyelembe véve a II. mellékletben 
rögzített összegben két év között 
esetlegesen bekövetkező változást. Egyes 
tagállamok, amelyek 2019-re nem érték el 
az átalányt, évenként hajtják végre a belső 
konvergenciát. A 2020-as és a 2021-es 
naptári év tekintetében a kiosztás évében 
csak a folyó év támogatási jogosultságának 
értékét kell meghatározni. A tartalékból 
kiosztandó jogosultságok adott évi 
egységértékét az említett rendelet 22. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően a tartalék 
esetleges kiigazítását követően kell 
kiszámítani. Az azt követő években a 
tartalékból kiosztott támogatási 
jogosultságok értékét az említett rendelet 
22. cikke (5) bekezdésének megfelelően 
kell kiigazítani.

kiigazítani, hogy azok tükrözzék mind az 
összes kiosztott jogosultság, mind a 
tartalék értékeinek módosítási lehetőségét, 
figyelembe véve a II. mellékletben 
rögzített összegben két év között 
esetlegesen bekövetkező változást. Egyes 
tagállamok, amelyek 2019-re nem érték el 
az átalányt, évenként hajtják végre a belső 
konvergenciát. A 2020-as, 2021-es és 
2022-es naptári év tekintetében a kiosztás 
évében csak a folyó év támogatási 
jogosultságának értékét kell meghatározni. 
A tartalékból kiosztandó jogosultságok 
adott évi egységértékét az említett rendelet 
22. cikke (5) bekezdésének megfelelően a 
tartalék esetleges kiigazítását követően kell 
kiszámítani. Az azt követő években a 
tartalékból kiosztott támogatási 
jogosultságok értékét az említett rendelet 
22. cikke (5) bekezdésének megfelelően 
kell kiigazítani.

Or. en

Módosítás 61
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az 1307/2013/EU rendelet 30. 
cikke a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából a támogatási jogosultságok 
értékének fokozatos, évenkénti 
módosításáról rendelkezik, ami a tartalék 
többéves kezeléséhez igazodóan tükrözi a 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
nemzeti felső összeghatár évenkénti 
változását. E szabályokat oly módon kell 
kiigazítani, hogy azok tükrözzék mind az 
összes kiosztott jogosultság, mind a 
tartalék értékeinek módosítási lehetőségét, 
figyelembe véve a II. mellékletben 
rögzített összegben két év között 

(29) Az 1307/2013/EU rendelet 30. 
cikke a nemzeti tartalék létrehozása 
céljából a támogatási jogosultságok 
értékének fokozatos, évenkénti 
módosításáról rendelkezik, ami a tartalék 
többéves kezeléséhez igazodóan tükrözi a 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
nemzeti felső összeghatár évenkénti 
változását. E szabályokat oly módon kell 
kiigazítani, hogy azok tükrözzék mind az 
összes kiosztott jogosultság, mind a 
tartalék értékeinek módosítási lehetőségét, 
figyelembe véve a II. mellékletben 
rögzített összegben két év között 
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esetlegesen bekövetkező változást. Egyes 
tagállamok, amelyek 2019-re nem érték el 
az átalányt, évenként hajtják végre a belső 
konvergenciát. A 2020-as és a 2021-es 
naptári év tekintetében a kiosztás évében 
csak a folyó év támogatási jogosultságának 
értékét kell meghatározni. A tartalékból 
kiosztandó jogosultságok adott évi 
egységértékét az említett rendelet 22. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően a tartalék 
esetleges kiigazítását követően kell 
kiszámítani. Az azt követő években a 
tartalékból kiosztott támogatási 
jogosultságok értékét az említett rendelet 
22. cikke (5) bekezdésének megfelelően 
kell kiigazítani.

esetlegesen bekövetkező változást. Egyes 
tagállamok, amelyek 2019-re nem érték el 
az átalányt, évenként hajtják végre a belső 
konvergenciát. A 2020-as és a 2021-es 
naptári év, illetve adott esetben a 2022-es 
naptári év tekintetében a kiosztás évében 
csak a folyó év támogatási jogosultságának 
értékét kell meghatározni. A tartalékból 
kiosztandó jogosultságok adott évi 
egységértékét az említett rendelet 22. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően a tartalék 
esetleges kiigazítását követően kell 
kiszámítani. Az azt követő években a 
tartalékból kiosztott támogatási 
jogosultságok értékét az említett rendelet 
22. cikke (5) bekezdésének megfelelően 
kell kiigazítani.

Or. en

Módosítás 62
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az 1307/2013/EU rendelet 36. 
cikke 2020. december 31-ig írja elő az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alkalmazását. A KAP-stratégiai tervről 
szóló (EU) …/… rendelet értelmében a 
tagállamok az eddigiekkel megegyező 
módon – azaz korábbi referenciákon 
alapuló támogatási jogosultságok kiosztása 
nélkül – hajthatnak végre alapszintű 
jövedelemtámogatást. Ebből adódóan 
helyénvaló lehetővé tenni az egységes 
területalapú támogatási rendszer 2021-re 
való meghosszabbítását.

(30) Az 1307/2013/EU rendelet 36. 
cikke 2020. december 31-ig írja elő az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alkalmazását. A KAP-stratégiai tervről 
szóló (EU) …/… rendelet értelmében a 
tagállamok az eddigiekkel megegyező 
módon – azaz korábbi referenciákon 
alapuló támogatási jogosultságok kiosztása 
nélkül – hajthatnak végre alapszintű 
jövedelemtámogatást. Ebből adódóan 
helyénvaló lehetővé tenni az egységes 
területalapú támogatási rendszer 2021-re és 
2022-re való meghosszabbítását.

Or. en
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Módosítás 63
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az 1307/2013/EU rendelet 36. 
cikke 2020. december 31-ig írja elő az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alkalmazását. A KAP-stratégiai tervről 
szóló (EU) …/… rendelet értelmében a 
tagállamok az eddigiekkel megegyező 
módon – azaz korábbi referenciákon 
alapuló támogatási jogosultságok kiosztása 
nélkül – hajthatnak végre alapszintű 
jövedelemtámogatást. Ebből adódóan 
helyénvaló lehetővé tenni az egységes 
területalapú támogatási rendszer 2021-re 
való meghosszabbítását.

(30) Az 1307/2013/EU rendelet 36. 
cikke 2020. december 31-ig írja elő az 
egységes területalapú támogatási rendszer 
alkalmazását. A KAP-stratégiai tervről 
szóló (EU) …/… rendelet értelmében a 
tagállamok az eddigiekkel megegyező 
módon – azaz korábbi referenciákon 
alapuló támogatási jogosultságok kiosztása 
nélkül – hajthatnak végre alapszintű 
jövedelemtámogatást. Ebből adódóan 
helyénvaló lehetővé tenni az egységes 
területalapú támogatási rendszer 2021-re, 
illetve adott esetben 2022-re való 
meghosszabbítását.

Or. en

Módosítás 64
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A jogbiztonság érdekében 
egyértelművé kell tenni, hogy az 
1307/2013/EU rendelet 41. és 42. cikke 
értelmében a tagállamok évente 
felülvizsgálhatják az átcsoportosítással 
nyújtható támogatásokról hozott 
határozataikat.

(31) A jogbiztonság érdekében 
egyértelművé kell tenni, hogy az 
1307/2013/EU rendelet 41. és 42. cikke 
értelmében a tagállamok évente 
felülvizsgálhatják és módosíthatják az 
átcsoportosítással nyújtható 
támogatásokról hozott határozataikat, és 
ennek megfelelően értesítik a Bizottságot 
az ilyen jellegű határozataikról.

Or. ro
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Módosítás 65
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Földrajzi helyzetükből (távoli 
elhelyezkedés, szigetjelleg, kisebb méret, 
nehéz domborzati és éghajlati viszonyok) 
adódóan a legkülső régióknak a 
fogyasztás, illetve a mezőgazdasági 
termelés szempontjából elengedhetetlen 
élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 
ellátásával kapcsolatos egyedi társadalmi-
gazdasági problémákkal kell 
szembesülniük. A mezőgazdasági 
ágazatban azon nehézségek orvoslására 
szolgáló egyedi intézkedéseket, amelyek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. cikkében meghatározottak 
szerint az említett régiók kivételes 
helyzetéből fakadnak, a 228/2013/EK 
rendelet állapította meg.

Or. en

Módosítás 66
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Ezenfelül a 228/2013/EU és a 
229/2013/EU rendelet módosításait az 
(EU) .../... rendelettel [a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló rendelettel] összhangban 
2021. január 1-jétől kell alkalmazni,

(34) A 228/2013/EU és a 229/2013/EU 
rendeletben meghatározott pénzügyi 
előirányzatokat az (EU) .../... rendelettel [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelettel] összhangban 2021. január 1-
jétől kell alkalmazni,

Or. en
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Módosítás 67
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Az 1308/2013/EU rendelet 157. 
cikke értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek alapvető gazdasági 
szereplőknek számítanak a legkülső 
régiók – különösen az állattenyésztési 
ágazatok – diverzifikált mezőgazdasági 
ellátási láncainak fejlesztése 
szempontjából. Kis méretük és 
elszigeteltségük miatt a legkülső régiók 
helyi piacai különösen ki vannak téve az 
Unió más részeiről vagy harmadik 
országokból érkező behozatallal 
kapcsolatos árváltozásoknak. Ezek a 
szakmaközi szervezetek tömörítik a piacon 
bármely szakaszban tevékenységet folytató 
összes gazdasági szereplőt, és ekként 
olyan kollektív fellépéseket hajtanak 
végre, különösen az adatgyűjtésre és az 
információterjesztésre irányulóan, 
amelyeknek célja, hogy biztosítsák a helyi 
termények adott piacon belüli 
versenyképességének megmaradását. E 
célból az EUMSZ 28., 29. és 110. cikke 
ellenére és az 1308/2013/EU rendelet 164. 
és 165. cikkének sérelme nélkül a 
kibővített szakmaközi megállapodások 
összefüggésében helyénvaló engedélyezni, 
hogy az adott tagállam az érintett 
szereplőkkel folytatott konzultációt 
követően fizetésre kötelezzen olyan egyéni 
gazdasági szereplőket vagy gazdasági 
szereplők olyan csoportjait, akik nem 
tagjai a szervezetnek, és akik a helyi 
piacon tevékenykednek, származási 
helyüktől függetlenül, azokban az 
esetekben is, amikor az e 
hozzájárulásokból származó bevétel csak 
az adott helyi termelés javát szolgáló 
fellépéseket finanszíroz, illetve amikor e 
hozzájárulásokat más kereskedelmi 
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szinten szedik be.

Or. fr

Indokolás

A POSEI-rendeletben konkrétan rendelkezni kell a legkülső régiókban működő szakmaközi 
szervezetekről. Ezek a szervezetek alapvető szereplők az ágazatok fejlődése tekintetében, 
amelyek piacai áringadozásoknak vannak kitéve. Ezek a szervezetek adatgyűjtési és 
információterjesztési tevékenységeket folytatnak, és az e megállapodások keretében beszedett 
hozzájárulásokat a tagállamoknak ki kell tudniuk terjeszteni a helyi piacaikon forgalomba 
hozott valamennyi mezőgazdasági termékre, függetlenül azok származásától.

Módosítás 68
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről 
szóló tanácsi rendeletre, és az ahhoz 
kapcsolódó európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendeletre] irányuló javaslat 
elfogadásának és az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetésének 
dátumától függetlenül egy kétéves, 2022. 
december 31-ig tartó átmeneti időszakot 
kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 69
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk
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(1) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból 
(EMGA) és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
támogatást lehessen nyújtani a 
mezőgazdasági termelőknek és más 
kedvezményezetteknek, az Uniónak az 
átmeneti időszak alatt a meglévő jogi keret 
feltételei szerint kell továbbra is ilyen 
támogatást nyújtania.
(2) E rendelet alkalmazásában az 
átmeneti időszak a 2021-es évet jelenti.
(3) E cikk (2) bekezdésétől eltérve, és 
kizárólag abban az esetben, ha a 
jogalkotási eljárás nem zárul le kellő 
időben ahhoz, hogy a tagállamok és a 
Bizottság elő tudjon készíteni az új jogi 
keret és a KAP-stratégiai tervek 2022. 
január 1-től történő alkalmazásához 
szükséges minden elemet, az átmeneti 
időszakot további egy évig, 2022. végéig 
meg kell hosszabbítani. Ebben az esetben 
az e cikk (2) bekezdésében említett 
átmeneti időszakra vonatkozóan az ebben 
a rendeletben meghatározott 
rendelkezések a meghosszabbított 
átmeneti időszak alatt továbbra is 
alkalmazandók.
(4) Az átmeneti időszak időtartama 
minden tagállamban megegyezik.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelők részére a közös agrárpolitika keretében nyújtott támogatás 
folytonossága és kiszámíthatósága elengedhetetlen a mezőgazdasági ágazat stabilitásához.  
Az új közös agrárpolitika hatékony végrehajtását lehetővé tevő valamennyi elemnek kellő 
időben rendelkezésre kell állni, és egy egyéves átmeneti időszakot kell biztosítani. A 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás folytonosságának biztosítása érdekében 
azonban helyénvaló lenne ezen időszak szükség szerinti meghosszabbítása lehetőségének 
biztosítása. Ezt a meghosszabbítási lehetőséget e rendelet teljes szöegében jelezni kell.

Módosítás 70
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) révén 
támogatott programok vonatkozásában 
azon tagállamok, amelyek esetében fennáll 
a kockázat, hogy a pénzügyi források 
hiánya miatt nem lesznek képesek az 
1305/2013/EU rendelet alapján új jogi 
kötelezettségvállalásokat tenni, 2021. 
december 31-ig meghosszabbíthatják az 
1303/2013/EU rendelet 26. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott időszakot.

Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) révén 
támogatott programok vonatkozásában 
azon tagállamok, amelyek esetében fennáll 
a kockázat, hogy a pénzügyi források 
hiánya miatt nem lesznek képesek az 
1305/2013/EU rendelet alapján új jogi 
kötelezettségvállalásokat tenni, 2022. 
december 31-ig meghosszabbíthatják az 
1303/2013/EU rendelet 26. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott időszakot.

Or. en

Módosítás 71
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatot és a közös agrárpolitika 
keretében a tagállamok által elkészítendő 
stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) 
nyújtott, az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (EMGA) és az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) által finanszírozott támogatásra 
vonatkozó szabályok megállapításáról, 
valamint az 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1307/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatot 
2020. szeptember 30-ig nem fogadják el és 
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nem teszik közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, az átmeneti időszakot 
e rendelet alkalmazásában 2022. 
december 31-ig meghosszabbítják.

Or. en

Módosítás 72
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben biztosított 
lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az 
e rendelet hatálybalépését követő tíz napon 
belül értesítik a Bizottságot. Azon 
tagállamok esetében, amelyek az 
1305/2013/EU rendelet 6. cikkével 
összhangban több regionális programot 
nyújtottak be, az említett értesítésnek 
tartalmaznia kell, hogy mely regionális 
programok meghosszabbítását tervezik, 
valamint az 1305/2013/EU rendelet I. 
mellékletének megfelelően fel kell tüntetni 
benne a 2021-re vonatkozó éves bontáson 
belüli megfelelő költségvetési összeggel 
kapcsolatos információt is.

Az első albekezdésben biztosított 
lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az 
e rendelet hatálybalépését követő tíz napon 
belül értesítik a Bizottságot. Azon 
tagállamok esetében, amelyek az 
1305/2013/EU rendelet 6. cikkével 
összhangban több regionális programot 
nyújtottak be, az említett értesítésnek 
tartalmaznia kell, hogy mely regionális 
programok meghosszabbítását tervezik, 
valamint az 1305/2013/EU rendelet I. 
mellékletének megfelelően fel kell tüntetni 
benne az átmeneti időszakra vonatkozó 
éves bontáson belüli megfelelő 
költségvetési összeggel kapcsolatos 
információt is.

Or. en

Módosítás 73
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben biztosított Az első albekezdésben biztosított 
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lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az 
e rendelet hatálybalépését követő tíz napon 
belül értesítik a Bizottságot. Azon 
tagállamok esetében, amelyek az 
1305/2013/EU rendelet 6. cikkével 
összhangban több regionális programot 
nyújtottak be, az említett értesítésnek 
tartalmaznia kell, hogy mely regionális 
programok meghosszabbítását tervezik, 
valamint az 1305/2013/EU rendelet I. 
mellékletének megfelelően fel kell tüntetni 
benne a 2021-re vonatkozó éves bontáson 
belüli megfelelő költségvetési összeggel 
kapcsolatos információt is.

lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az 
e rendelet hatálybalépését követő tíz napon 
belül értesítik a Bizottságot. Azon 
tagállamok esetében, amelyek az 
1305/2013/EU rendelet 6. cikkével 
összhangban több regionális programot 
nyújtottak be, az említett értesítésnek 
tartalmaznia kell, hogy mely regionális 
programok meghosszabbítását tervezik, 
valamint az 1305/2013/EU rendelet I. 
mellékletének megfelelően fel kell tüntetni 
benne a 2021-re és a 2022-re vonatkozó 
éves bontáson belüli megfelelő 
költségvetési összeggel kapcsolatos 
információt is.

Or. en

Módosítás 74
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben biztosított 
lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az 
e rendelet hatálybalépését követő tíz napon 
belül értesítik a Bizottságot. Azon 
tagállamok esetében, amelyek az 
1305/2013/EU rendelet 6. cikkével 
összhangban több regionális programot 
nyújtottak be, az említett értesítésnek 
tartalmaznia kell, hogy mely regionális 
programok meghosszabbítását tervezik, 
valamint az 1305/2013/EU rendelet I. 
mellékletének megfelelően fel kell tüntetni 
benne a 2021-re vonatkozó éves bontáson 
belüli megfelelő költségvetési összeggel 
kapcsolatos információt is.

Az első albekezdésben biztosított 
lehetőséggel élő tagállamok döntésükről az 
e rendelet hatálybalépését követő két héten 
belül értesítik a Bizottságot. Azon 
tagállamok esetében, amelyek az 
1305/2013/EU rendelet 6. cikkével 
összhangban több regionális programot 
nyújtottak be, az említett értesítésnek 
tartalmaznia kell, hogy mely regionális 
programok meghosszabbítását tervezik, 
valamint az 1305/2013/EU rendelet I. 
mellékletének megfelelően fel kell tüntetni 
benne a 2021-re vonatkozó éves bontáson 
belüli megfelelő költségvetési összeggel 
kapcsolatos információt is.

Or. en
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Módosítás 75
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság álláspontja szerint nem 
indokolt az időszak első albekezdés 
szerinti meghosszabbítása, erről a 
második albekezdésben említett értesítés 
kézhezvételétől számított hat héten belül 
értesíti az érintett tagállamot.

törölve

Or. it

Indokolás

A tagállamoknak biztosítani kell a lehetőséget, hogy az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által támogatott programokat egyszerű értesítéssel 
meghosszabbítsák, anélkül, hogy ki kellene kérniük arról az Európai Bizottság véleményét.

Módosítás 76
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság álláspontja szerint nem 
indokolt az időszak első albekezdés szerinti 
meghosszabbítása, erről a második 
albekezdésben említett értesítés 
kézhezvételétől számított hat héten belül 
értesíti az érintett tagállamot.

Ha a Bizottság álláspontja szerint nem 
indokolt az időszak első albekezdés szerinti 
meghosszabbítása, erről a második 
albekezdésben említett értesítés 
kézhezvételétől számított hat héten belül 
értesíti az érintett tagállamot. A Bizottság a 
meghosszabbítás iránti kérelmet 
egyértelmű és objektív kritériumok 
alapján értékeli, amelyeket az érintett 
tagállammal közöl.

Or. en
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Módosítás 77
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság álláspontja szerint nem 
indokolt az időszak első albekezdés szerinti 
meghosszabbítása, erről a második 
albekezdésben említett értesítés 
kézhezvételétől számított hat héten belül 
értesíti az érintett tagállamot.

Ha a Bizottság álláspontja szerint nem 
indokolt az időszak első albekezdés szerinti 
meghosszabbítása, erről a második 
albekezdésben említett értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc héten belül 
értesíti az érintett tagállamot.

Or. en

Módosítás 78
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésben említett értesítés 
nem érinti a vidékfejlesztési program 2021-
re szóló módosítására irányuló, az 
1305/2013/EU rendelet 11. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti kérelem 
benyújtásának szükségességét. A szóban 
forgó módosítás célja, hogy a rendelet 59. 
cikkének (6) bekezdésében említett 
intézkedésekre vonatkozóan legalább 
megegyező szinten tartsa a teljes EMVA-
kiadásokat.

A második albekezdésben említett értesítés 
nem érinti a vidékfejlesztési program 2021-
re és 2022-re szóló módosítására irányuló, 
az 1305/2013/EU rendelet 11. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti kérelem 
benyújtásának szükségességét. A szóban 
forgó módosítás célja, hogy a rendelet 59. 
cikkének (6) bekezdésében említett 
intézkedésekre vonatkozóan legalább 
megegyező szinten tartsa a teljes EMVA-
kiadásokat.

Or. en

Módosítás 79
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésben említett értesítés 
nem érinti a vidékfejlesztési program 2021-
re szóló módosítására irányuló, az 
1305/2013/EU rendelet 11. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti kérelem 
benyújtásának szükségességét. A szóban 
forgó módosítás célja, hogy a rendelet 59. 
cikkének (6) bekezdésében említett 
intézkedésekre vonatkozóan legalább 
megegyező szinten tartsa a teljes EMVA-
kiadásokat.

A második albekezdésben említett értesítés 
nem érinti a vidékfejlesztési program 2021-
re, illetve – amennyiben e rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének (új) 1a albekezdése 
alkalmazandó – 2022-re szóló 
módosítására irányuló, az 1305/2013/EU 
rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti kérelem benyújtásának 
szükségességét. A szóban forgó módosítás 
célja, hogy a rendelet 59. cikkének (6) 
bekezdésében említett intézkedésekre 
vonatkozóan legalább megegyező szinten 
tartsa a teljes EMVA-kiadásokat.

Or. en

Módosítás 80
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok esetében, amelyek nem 
élnek az e cikk (1) bekezdésében nyújtott 
lehetőséggel, az (EU) .../... rendelet [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] 
[8]. cikke alkalmazandó a 2021-es év 
felhasználatlan forrásaira, az 
1305/2013/EU rendelet I. mellékletének 
megfelelően.

Azon tagállamok esetében, amelyek nem 
élnek az e cikk (1) bekezdésében nyújtott 
lehetőséggel, az (EU) .../... rendelet [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] 
[8]. cikke alkalmazandó a 2021-es és a 
2022-es év felhasználatlan forrásaira, az 
1305/2013/EU rendelet I. mellékletének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 81
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok esetében, amelyek nem 
élnek az e cikk (1) bekezdésében nyújtott 
lehetőséggel, az (EU) .../... rendelet [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] 
[8]. cikke alkalmazandó a 2021-es év 
felhasználatlan forrásaira, az 
1305/2013/EU rendelet I. mellékletének 
megfelelően.

Azon tagállamok esetében, amelyek nem 
élnek az e cikk (1) bekezdésében nyújtott 
lehetőséggel, az (EU) .../... rendelet [a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] 
[8]. cikke alkalmazandó a 2021-es év, 
illetve – amennyiben e rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének (új) 1a albekezdése 
alkalmazandó – a 2022-es év 
felhasználatlan forrásaira, az 
1305/2013/EU rendelet I. mellékletének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 82
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy csak egyes 
regionális programok tekintetében él az (1) 
bekezdésben biztosított lehetőséggel, az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
összeg megegyezik az 1305/2013/EU 
rendelet I. mellékletében az adott 
tagállamra 2021 tekintetében megállapított 
összeg és a meghosszabbítani kívánt 
regionális programokra vonatkozóan a (2) 
bekezdés első albekezdésének megfelelően 
bejelentett költségvetési összeg közötti 
különbözettel.

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy csak egyes 
regionális programok tekintetében él az (1) 
bekezdésben biztosított lehetőséggel, az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
összeg megegyezik az 1305/2013/EU 
rendelet I. mellékletében az adott 
tagállamra 2021 és 2022 tekintetében 
megállapított összeg és a meghosszabbítani 
kívánt regionális programokra vonatkozóan 
a (2) bekezdés első albekezdésének 
megfelelően bejelentett költségvetési 
összeg közötti különbözettel.

Or. en
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Módosítás 83
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy csak egyes 
regionális programok tekintetében él az (1) 
bekezdésben biztosított lehetőséggel, az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
összeg megegyezik az 1305/2013/EU 
rendelet I. mellékletében az adott 
tagállamra 2021 tekintetében megállapított 
összeg és a meghosszabbítani kívánt 
regionális programokra vonatkozóan a (2) 
bekezdés első albekezdésének megfelelően 
bejelentett költségvetési összeg közötti 
különbözettel.

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy csak egyes 
regionális programok tekintetében él az (1) 
bekezdésben biztosított lehetőséggel, az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
összeg megegyezik az 1305/2013/EU 
rendelet I. mellékletében az adott 
tagállamra 2021 tekintetében, illetve – 
amennyiben e rendelet 1. cikke 
alkalmazandó – a 2022-es év tekintetében 
megállapított összeg és a meghosszabbítani 
kívánt regionális programokra vonatkozóan 
a (2) bekezdés első albekezdésének 
megfelelően bejelentett költségvetési 
összeg közötti különbözettel.

Or. en

Módosítás 84
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek úgy 
döntenek, hogy élnek az e cikk (1) 
bekezdése által biztosított lehetőséggel, az 
EMVA-ból az átmeneti időszak éveire 
nyújtott költségvetési előirányzatok azon 
részét, amelyet nem használtak fel a 
vidékfejlesztési programjaik 
meghosszabbítására, az (EU) .../... tanácsi 
rendelettel [a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről 
szóló rendelettel] összhangban 
átcsoportosíthatják a programozási 
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időszak fennmaradó éveinek pénzügyi 
előirányzataihoz. Ebben az esetben az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
összeg megegyezik az 1305/2013/EU 
rendelet I. mellékletében az adott 
tagállamra az átmeneti időszak évei 
tekintetében megállapított összeg és a 
meghosszabbítani kívánt regionális 
programokra vonatkozóan a (2) bekezdés 
első albekezdésének megfelelően 
bejelentett költségvetési előirányzat közötti 
különbözettel. 

Or. en

Módosítás 85
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon programok tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek, az 1303/2013/EU 
rendelet 50. cikke (1) bekezdésében, 51. 
cikke (1) bekezdésében, 57. cikke (2) 
bekezdésében, 65. cikke (2) és (4) 
bekezdésében, valamint 76. cikke első 
bekezdésében említett időszakokat és 
határidőket egy évvel meg kell 
hosszabbítani.

(2) Azon programok tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek, az 1303/2013/EU 
rendelet 50. cikke (1) bekezdésében, 51. 
cikke (1) bekezdésében, 57. cikke (2) 
bekezdésében, 65. cikke (2) és (4) 
bekezdésében, valamint 76. cikke első 
bekezdésében említett időszakokat és 
határidőket az átmeneti időszak 
időtartamára meg kell hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 86
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon programok tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek, az 1303/2013/EU 
rendelet 50. cikke (1) bekezdésében, 51. 
cikke (1) bekezdésében, 57. cikke (2) 
bekezdésében, 65. cikke (2) és (4) 
bekezdésében, valamint 76. cikke első 
bekezdésében említett időszakokat és 
határidőket egy évvel meg kell 
hosszabbítani.

(2) Azon programok tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek, az 1303/2013/EU 
rendelet 50. cikke (1) bekezdésében, 51. 
cikke (1) bekezdésében, 57. cikke (2) 
bekezdésében, 65. cikke (2) és (4) 
bekezdésében, valamint 76. cikke első 
bekezdésében említett időszakokat és 
határidőket két évvel meg kell 
hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 87
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon tagállamok esetében, amelyek 
a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
EMVA által 2021-re nyújtott támogatások 
végrehajtására továbbra is az 
1303/2013/EU rendelettel összhangban a 
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra kidolgozott partnerségi 
megállapodást kell a tagállamoknak és a 
Bizottságnak stratégiai dokumentumként 
használni.

(3) Azon tagállamok esetében, amelyek 
a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
EMVA által az átmeneti időszak alatt 
nyújtott támogatások végrehajtására 
továbbra is az 1303/2013/EU rendelettel 
összhangban a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra kidolgozott 
partnerségi megállapodást kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak stratégiai 
dokumentumként használni.

Or. en

Módosítás 88
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon tagállamok esetében, amelyek 
a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
EMVA által 2021-re nyújtott támogatások 
végrehajtására továbbra is az 
1303/2013/EU rendelettel összhangban a 
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra kidolgozott partnerségi 
megállapodást kell a tagállamoknak és a 
Bizottságnak stratégiai dokumentumként 
használni.

(3) Azon tagállamok esetében, amelyek 
a 2014–2020-as időszak e rendelet 1. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
EMVA által 2021-re és 2022-re nyújtott 
támogatások végrehajtására továbbra is az 
1303/2013/EU rendelettel összhangban a 
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra kidolgozott partnerségi 
megállapodást kell a tagállamoknak és a 
Bizottságnak stratégiai dokumentumként 
használni.

Or. en

Módosítás 89
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes kiadástípusok elszámolhatósága 
2021-ben

Egyes kiadástípusok elszámolhatósága az 
átmeneti időszak alatt

Or. en

Módosítás 90
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes kiadástípusok elszámolhatósága Egyes kiadástípusok elszámolhatósága 
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2021-ben 2021-ben és 2022-ben

Or. en

Módosítás 91
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének 
(2) bekezdése, e rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése, valamint az 1306/2013/EU 
rendelet 38. cikkének sérelme nélkül az 
1310/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésében és a 807/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelet 16. 
cikkében említett kiadások az EMVA által 
támogatott programok – amelyek esetében 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak e 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntöttek – 
2021-es előirányzatain belüli EMVA-
hozzájárulásból támogathatók, az alábbi 
feltételek mellett:

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének 
(2) bekezdése, e rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése, valamint az 1306/2013/EU 
rendelet 38. cikkének sérelme nélkül az 
1310/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésében és a 807/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelet 16. 
cikkében említett kiadások az EMVA által 
támogatott programok – amelyek esetében 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak e 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntöttek – az 
átmeneti időszakra vonatkozó 
előirányzatain belüli EMVA-
hozzájárulásból támogathatók, az alábbi 
feltételek mellett:

Or. en

Módosítás 92
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének 
(2) bekezdése, e rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése, valamint az 1306/2013/EU 
rendelet 38. cikkének sérelme nélkül az 

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének 
(2) bekezdése, e rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése, valamint az 1306/2013/EU 
rendelet 38. cikkének sérelme nélkül az 
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1310/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésében és a 807/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelet 16. 
cikkében említett kiadások az EMVA által 
támogatott programok – amelyek esetében 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak e 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntöttek – 
2021-es előirányzatain belüli EMVA-
hozzájárulásból támogathatók, az alábbi 
feltételek mellett:

1310/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésében és a 807/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelet 16. 
cikkében említett kiadások az EMVA által 
támogatott programok – amelyek esetében 
a tagállamok a 2014–2020-as időszak e 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntöttek – 
2021-es és 2022-es előirányzatain belüli 
EMVA-hozzájárulásból támogathatók, az 
alábbi feltételek mellett:

Or. en

Módosítás 93
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen kiadásokról 2021 
tekintetében rendelkezik a vonatkozó 
vidékfejlesztési program;

a) az ilyen kiadásokról az átmeneti 
időszak éveinek tekintetében rendelkezik a 
vonatkozó vidékfejlesztési program;

Or. en

Módosítás 94
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen kiadásokról 2021 
tekintetében rendelkezik a vonatkozó 
vidékfejlesztési program;

a) az ilyen kiadásokról 2021 és 2022 
tekintetében rendelkeznek a vonatkozó 
vidékfejlesztési programok;

Or. en
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Módosítás 95
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I cím – II fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. Az (EU) .../... rendelet [az új CPR] 
25–28. cikkének alkalmazása a 2021-es 
programozási évben

Az (EU) .../... rendelet [az új CPR] 25–28. 
cikkének alkalmazása az átmeneti időszak 
programozási éveiben

Or. en

Módosítás 96
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
I cím – II fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. Az (EU) .../... rendelet [az új CPR] 
25–28. cikkének alkalmazása a 2021-es 
programozási évben

Az (EU) .../... rendelet [az új CPR] 25–28. 
cikkének alkalmazása a 2021-es és a 2022-
es programozási évben

Or. en

Módosítás 97
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014–2020 közötti időszakban az 
EMVA-ból támogatott programok 
esetében, valamint azon programok 
esetében, amelyek vonatkozásában a 
tagállamok a 2014–2020-as időszak e 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti 

A 2014–2020 közötti időszakban az 
EMVA-ból támogatott programok 
esetében, valamint azon programok 
esetében, amelyek vonatkozásában a 
tagállamok a 2014–2020-as időszak e 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti 
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meghosszabbítása mellett döntenek, az 
EMVA az (EU) .../... rendelet [az új CPR] 
25–28. cikkével összhangban támogathatja 
a több forrásból finanszírozott 
közösségvezérelt helyi fejlesztéseket.

meghosszabbítása mellett döntenek, az 
EMVA az (EU) .../... rendelet [az új CPR] 
25–28. cikkével összhangban támogathatja 
az egy vagy több forrásból finanszírozott 
közösségvezérelt helyi fejlesztéseket.

Or. en

Módosítás 98
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a helyi és regionális 
önkormányzatokat, illetve a gazdasági és 
szociális partnereket, és különösen a 
LEADER programmal összefüggésben a 
helyi akciócsoportokat bevonják azon 
programok kiválasztására vonatkozó 
döntéshozatali folyamatba, amelyek 
esetében a 2014–2020-as időszakot meg 
kell hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 99
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelők számára 
2020. január 1-je előtt kiosztott támogatási 
jogosultságok 2021. január 1-jétől 
jogszerűnek és szabályszerűnek 
tekintendők. E jogszerűnek és 
szabályszerűnek tekintendő jogosultságok 
értéke megegyezik a 2020. december 31-én 

(1) A mezőgazdasági termelők számára 
2020. január 1-je előtt kiosztott támogatási 
jogosultságok 2021. január 1-jétől 
jogszerűnek és szabályszerűnek 
tekintendők , és e jogszerűnek és 
szabályszerűnek tekintendő jogosultságok 
összege megegyezik a 2020. december 31-
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érvényes, 2020-as naptári évre vonatkozó 
értékkel. Mindez nem érinti az uniós 
jogszabályok vonatkozó cikkeit, amelyek a 
2021-es és az azt követő naptári évek 
tekintetében szabályozzák a támogatási 
jogosultságok értékét, különösen az 
1307/2013/EU rendelet 22. cikkének (5) 
bekezdését és 25. cikkének (12) 
bekezdését.

én érvényes, 2020-as naptári évre 
vonatkozó értékkel és összeggel. Mindez 
nem érinti az uniós jogszabályok 
vonatkozó cikkeit, amelyek a 2021-es és az 
azt követő naptári évek tekintetében 
szabályozzák a támogatási jogosultságok 
értékét, különösen az 1307/2013/EU 
rendelet 22. cikkének (5) bekezdését és 25. 
cikkének (12) bekezdését.

Or. it

Indokolás

Az átmeneti rendelkezéseket rögzítő rendeletnek jelenleg érvényben lévő szabályokra és a 
jelenlegiekkel megegyező összegű támogatási jogosultságokra kell épülnie. Az összegekre 
vonatkozó kitétel célja a mezőgazdasági termelők tevékenységéhez nyújtott uniós 
támogatásnak a KAP által meghatározott célkitűzések elérése szempontjából vett valós 
értékének védelme.

Módosítás 100
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet19 
23., 39. és 43. cikkében említett 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos, az 1305/2013/EU rendelet 
értelmében támogatásban részesülő 
kiadások a KAP-stratégiai tervnek 
megfelelő 2022–2027-es időszak alatt 
továbbra is támogathatók az EMVA-ból 
nyújtott hozzájárulással, az alábbi 
feltételek mellett:

(1) Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet19 
23., 39. és 43. cikkében említett 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos, az 1305/2013/EU rendelet 
értelmében támogatásban részesülő 
kiadások a KAP-stratégiai tervnek 
megfelelő 2022–2027-es időszak alatt, 
illetve – amennyiben e rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének (új) 1a albekezdése 
alkalmazandó – a 2023–2027-es időszak 
alatt továbbra is támogathatók az EMVA-
ból nyújtott hozzájárulással, az alábbi 
feltételek mellett:

__________________ __________________
19 A Tanács 1698/2005/EK rendelete 
(2005. szeptember 20.) az Európai 

19 A Tanács 1698/2005/EK rendelete 
(2005. szeptember 20.) az Európai 
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Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról (HL L 277., 2005.10.21., 1. 
o.).

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról (HL L 277., 2005.10.21., 1. 
o.).

Or. en

Módosítás 101
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra vonatkozó KAP-
stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... 
rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelettel] összhangban, és a kiadás 
megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
horizontális rendelet] előírásainak;

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra vonatkozó KAP-
stratégiai terv rendelkezik

Or. en

Módosítás 102
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra vonatkozó KAP-
stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... 
rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelettel] összhangban, és a kiadás 
megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
horizontális rendelet] előírásainak;

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra vonatkozó, illetve – 
amennyiben e rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének (új) 1a albekezdése 
alkalmazandó – a 2023–2027-es időszakra 
vonatkozó KAP-stratégiai terv rendelkezik 
az (EU) .../... rendelettel [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelettel] összhangban, és a 
kiadás megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
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horizontális rendelet] előírásainak;

Or. en

Módosítás 103
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés az 1257/1999/EK 
rendeletben szereplő megfelelő 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett és az 1305/2013/EK rendelet 
értelmében támogatott jogi 
kötelezettségvállalásokra is alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 104
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1305/2013/EU rendelet 28., 29., 
33. és 34. cikkében említett többéves 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos kiadások, valamint a 2024. 
január 1-jét követő időszakra – illetve azon 
tagállamokban, amelyek a 2014–2020-as 
időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek a 2025. január 1-jét 
követő időszakra – vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kiadások az 1305/2013/EU rendelet 14–18. 
cikke, 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) 

(2) Az 1305/2013/EU rendelet 16., 22., 
27., 28., 29., 33. és 34. cikkében említett 
többéves intézkedések szerint a 
kedvezményezettek javára tett jogi 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kiadások, valamint a 2024. január 1-jét 
követő időszakra – illetve azon 
tagállamokban, amelyek a 2014–2020-as 
időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek a 2025. január 1-jét 
követő időszakra – vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kiadások az 1305/2013/EU rendelet 14., 
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pontja, 20. cikke, 22–27. cikke, 35. cikke, 
38. cikke, 39. cikke és 39a. cikke 
értelmében, valamint az 1303/2013/EU 
rendelet 35. cikke értelmében a KAP-
stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027-es 
időszak alatt támogathatók az EMVA-ból 
nyújtott hozzájárulással, az alábbi 
feltételek mellett:

15., 17. és 18. cikke, 19. cikke (1) 
bekezdésének a) és b) pontja, 20. cikke, 
23–26. cikke, 35. cikke, 38. cikke, 39. 
cikke és 39a. cikke értelmében, valamint az 
1303/2013/EU rendelet 35. cikke 
értelmében a KAP-stratégiai tervnek 
megfelelő 2022–2027-es időszak alatt 
támogathatók az EMVA-ból nyújtott 
hozzájárulással, az alábbi feltételek mellett:

Or. en

Módosítás 105
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1305/2013/EU rendelet 28., 29., 
33. és 34. cikkében említett többéves 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos kiadások, valamint a 2024. 
január 1-jét követő időszakra – illetve azon 
tagállamokban, amelyek a 2014–2020-as 
időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek a 2025. január 1-jét 
követő időszakra – vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kiadások az 1305/2013/EU rendelet 14–18. 
cikke, 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) 
pontja, 20. cikke, 22–27. cikke, 35. cikke, 
38. cikke, 39. cikke és 39a. cikke 
értelmében, valamint az 1303/2013/EU 
rendelet 35. cikke értelmében a KAP-
stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027-es 
időszak alatt támogathatók az EMVA-ból 
nyújtott hozzájárulással, az alábbi 
feltételek mellett:

(2) Az 1305/2013/EU rendelet 28., 29., 
33. és 34. cikkében említett többéves 
intézkedések szerint a kedvezményezettek 
javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos kiadások, valamint a 2024. 
január 1-jét követő időszakra – illetve azon 
tagállamokban, amelyek a 2014–2020-as 
időszak e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti meghosszabbítása 
mellett döntenek a 2025. január 1-jét 
követő időszakra – vonatkozó jogi 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kiadások az 1305/2013/EU rendelet 14–18. 
cikke, 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) 
pontja, 20. cikke, 22–27. cikke, 35. cikke, 
38. cikke, 39. cikke és 39a. cikke 
értelmében, valamint az 1303/2013/EU 
rendelet 35. cikke értelmében a KAP-
stratégiai tervnek megfelelő 2022–2027-es 
időszak alatt, illetve – amennyiben e 
rendelet 1. cikke (1) bekezdésének (új) 1a 
albekezdése alkalmazandó – a 2023–2027-
es időszak alatt támogathatók az EMVA-
ból nyújtott hozzájárulással, az alábbi 
feltételek mellett:
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Módosítás 106
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra szóló vonatkozó KAP-
stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... 
rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelettel] összhangban, és a kiadás 
megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
horizontális rendelet] előírásainak;

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra vonatkozó KAP-
stratégiai terv rendelkezik;

Or. en

Módosítás 107
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra szóló vonatkozó KAP-
stratégiai terv rendelkezik az (EU) .../... 
rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló 
rendelettel] összhangban, és a kiadás 
megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
horizontális rendelet] előírásainak;

a) az ilyen kiadásról a 2022–2027 
közötti időszakra vonatkozó, illetve – 
amennyiben e rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének (új) 1a albekezdése 
alkalmazandó – a 2023–2027-es időszakra 
vonatkozó KAP-stratégiai terv rendelkezik 
az (EU) .../... rendelettel [a KAP-stratégiai 
tervről szóló rendelettel] összhangban, és a 
kiadás megfelel az (EU) .../... rendelet [a 
horizontális rendelet] előírásainak;

Or. en
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Módosítás 108
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az EMVA-hozzájárulás megfelelő 
beavatkozásra vonatkozó, a KAP-stratégiai 
tervben az (EU) .../... rendelettel [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelettel] 
összhangban meghatározott mértéke 
alkalmazandó;

b) az EMVA-hozzájárulás megfelelő 
beavatkozásra vonatkozó, a KAP-stratégiai 
tervben meghatározott mértéke;

Or. en

Módosítás 109
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 29. 
cikkében említett, az olívaolaj- és 
étkezésiolajbogyó-ágazat támogatását 
szabályozó, a 2018. április 1-től 2021. 
március 31-ig tartó időszakra szóló 
munkaprogramokat 2021. december 31-ig 
meg kell hosszabbítani. Az 1308/2013/EU 
rendelet 152. cikke szerint elismert 
termelői szervezeteknek, a termelői 
szervezetek 156. cikk szerint elismert 
társulásainak és a 157. cikk szerint elismert 
szakmaközi szervezeteknek e 
meghosszabbítás figyelembevételével kell 
munkaprogramjaikat módosítaniuk. A 
módosított munkaprogramokról 2020. 
december 31-ig értesíteni kell a 
Bizottságot.

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 29. 
cikkében említett, az olívaolaj- és 
étkezésiolajbogyó-ágazat támogatását 
szabályozó, a 2018. április 1-től 2021. 
március 31-ig tartó időszakra szóló 
munkaprogramokat az átmeneti időszak 
végéig meg kell hosszabbítani. Az 
1308/2013/EU rendelet 152. cikke szerint 
elismert termelői szervezeteknek, a 
termelői szervezetek 156. cikk szerint 
elismert társulásainak és a 157. cikk szerint 
elismert szakmaközi szervezeteknek e 
meghosszabbítás figyelembevételével kell 
munkaprogramjaikat módosítaniuk. A 
módosított munkaprogramokról 2020. 
december 31-ig, illetve – amennyiben e 
rendelet 1. cikke alkalmazandó – 2021. 
december 31-ig értesíteni kell a 
Bizottságot.
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Módosítás 110
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 29. 
cikkében említett, az olívaolaj- és 
étkezésiolajbogyó-ágazat támogatását 
szabályozó, a 2018. április 1-től 2021. 
március 31-ig tartó időszakra szóló 
munkaprogramokat 2021. december 31-ig 
meg kell hosszabbítani. Az 1308/2013/EU 
rendelet 152. cikke szerint elismert 
termelői szervezeteknek, a termelői 
szervezetek 156. cikk szerint elismert 
társulásainak és a 157. cikk szerint elismert 
szakmaközi szervezeteknek e 
meghosszabbítás figyelembevételével kell 
munkaprogramjaikat módosítaniuk. A 
módosított munkaprogramokról 2020. 
december 31-ig értesíteni kell a 
Bizottságot.

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 29. 
cikkében említett, az olívaolaj- és 
étkezésiolajbogyó-ágazat támogatását 
szabályozó, a 2018. április 1-től 2022. 
március 31-ig tartó időszakra szóló 
munkaprogramokat 2022. december 31-ig 
meg kell hosszabbítani. Az 1308/2013/EU 
rendelet 152. cikke szerint elismert 
termelői szervezeteknek, a termelői 
szervezetek 156. cikk szerint elismert 
társulásainak és a 157. cikk szerint elismert 
szakmaközi szervezeteknek e 
meghosszabbítás figyelembevételével kell 
munkaprogramjaikat módosítaniuk. A 
módosított munkaprogramokról 2020. 
december 31-ig értesíteni kell a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 111
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a gyümölcs- és zöldségágazatban 
elismert termelői szervezetek, amelyek az 
1308/2013/EU rendelet 33. cikke szerinti, 
valamely tagállam által a 2021. december 
31-ét követő időszakra jóváhagyott 

Azok a gyümölcs- és zöldségágazatban 
elismert termelői szervezetek, amelyek az 
1308/2013/EU rendelet 33. cikke szerinti, 
valamely tagállam által az átmeneti 
időszak végét követő időszakra jóváhagyott 
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operatív programmal rendelkeznek, 2021. 
szeptember 15-ig kérelmet nyújtanak be a 
szóban forgó tagállamhoz, hogy az említett 
operatív programot:

operatív programmal rendelkeznek, 
kérelmet nyújthatnak be a szóban forgó 
tagállamhoz, hogy az említett operatív 
programot:

Or. en

Módosítás 112
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont és b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (EU) .../... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] értelmében 
jóváhagyott új operatív programmal 
váltsák fel.

b) az (EU) .../... rendelet [a KAP-
stratégiai tervről szóló rendelet] értelmében 
jóváhagyott új operatív programmal 
váltsák fel, vagy
ba) működését annak befejezéséig, a 
program jóváhagyásának napján hatályos 
rendelkezések alapján alkalmazandó 
feltételek szerint folytassák.

Or. en

Módosítás 113
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy elismert termelői szervezet 2021. 
szeptember 15-ig nem nyújt be ilyen 
kérelmet, az 1308/2013/EU rendelet szerint 
jóváhagyott operatív programja 2021. 
december 31-én lezárul.

Ha egy elismert termelői szervezet nem 
nyújt be ilyen kérelmet, az 1308/2013/EU 
rendelet szerint jóváhagyott operatív 
programjára annak befejezéséig továbbra 
is az említett rendelet vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók.
Ezek az operatív programok azonban nem 
hosszabbíthatók meg az eredetileg 
jóváhagyott időkeret utáni időszakra.



PE648.430v01-00 66/127 AM\1200266HU.docx

HU

Or. en

Indokolás

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő azon termelői szervezetek számára, amelyek 
operatív programjainak időtartama az átmeneti időszak végét követően jár le, lehetővé kell 
tenni, hogy programjaikat a jóváhagyás szerint azok befejezéséig folytassák.

Módosítás 114
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Az 1305/2013/EU rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy elismert termelői szervezet 2021. 
szeptember 15-ig nem nyújt be ilyen 
kérelmet, az 1308/2013/EU rendelet szerint 
jóváhagyott operatív programja 2021. 
december 31-én lezárul.

Ha egy elismert termelői szervezet 2021. 
szeptember 15-ig nem nyújt be ilyen 
kérelmet, az 1308/2013/EU rendelet szerint 
jóváhagyott operatív programja 2021. 
december 31-én, illetve – amennyiben e 
rendelet 1. cikke (1) bekezdésének (új) 1a 
albekezdése alkalmazandó – 2022. 
december 31-én lezárul.

Or. en

Módosítás 115
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 40. 
cikkében említett, borágazatot támogató 
programok 2023. október 15-én zárulnak 
le. Az 1308/2013/EU rendelet 39–54. cikke 
2021. december 31-ét követően továbbra is 
alkalmazandó az említett rendelet 

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 40. 
cikkében említett, borágazatot támogató 
programok 2023. október 15-én zárulnak 
le. Az 1308/2013/EU rendelet 39–54. cikke 
az átmeneti időszak végét követően 
továbbra is alkalmazandó az említett 
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értelmében végrehajtott műveletek kapcsán 
2023. október 16. előtt felmerült 
kiadásokra és teljesített kifizetésekre, a 
rendelet 39–52. cikkében említett 
támogatási programok keretében.

rendelet értelmében végrehajtott műveletek 
kapcsán 2023. október 16. előtt felmerült 
kiadásokra és teljesített kifizetésekre, a 
rendelet 39–52. cikkében említett 
támogatási programok keretében.

Or. en

Módosítás 116
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 40. 
cikkében említett, borágazatot támogató 
programok 2023. október 15-én zárulnak 
le. Az 1308/2013/EU rendelet 39–54. cikke 
2021. december 31-ét követően továbbra is 
alkalmazandó az említett rendelet 
értelmében végrehajtott műveletek kapcsán 
2023. október 16. előtt felmerült 
kiadásokra és teljesített kifizetésekre, a 
rendelet 39–52. cikkében említett 
támogatási programok keretében.

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 40. 
cikkében említett, borágazatot támogató 
programok 2023. október 15-én zárulnak 
le. Az 1308/2013/EU rendelet 39–54. cikke 
2022. december 31-ét követően továbbra is 
alkalmazandó az említett rendelet 
értelmében végrehajtott műveletek kapcsán 
2023. október 16. előtt felmerült 
kiadásokra és teljesített kifizetésekre, a 
rendelet 39–52. cikkében említett 
támogatási programok keretében.

Or. en

Módosítás 117
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 1308/2013/EU rendelet 55. 
cikkében említett méhészeti ágazati 
nemzeti programok 2022. július 31-én 
zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 55., 
56. és 57. cikke 2021. december 31-ét 

(4) Az 1308/2013/EU rendelet 55. 
cikkében említett méhészeti ágazati 
nemzeti programok 2022. július 31-én 
zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 55., 
56. és 57. cikke az átmeneti időszak végét 
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követően továbbra is alkalmazandó az 
említett rendelet értelmében végrehajtott 
műveletek kapcsán 2022. augusztus 1-je 
előtt felmerült kiadásokra és teljesített 
kifizetésekre, a rendelet 55. cikkében 
említett támogatási program keretében.

követően továbbra is alkalmazandó az 
említett rendelet értelmében végrehajtott 
műveletek kapcsán 2022. augusztus 1-je 
előtt, illetve – amennyiben e rendelet 1. 
cikke (1) bekezdésének 1a albekezdése 
alkalmazandó – 2023. augusztus 1-je előtt 
felmerült kiadásokra és teljesített 
kifizetésekre, az 1308/2013/EU rendelet 
55. cikkében említett támogatási program 
keretében.

Or. en

Módosítás 118
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 1308/2013/EU rendelet 55. 
cikkében említett méhészeti ágazati 
nemzeti programok 2022. július 31-én 
zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 55., 
56. és 57. cikke 2021. december 31-ét 
követően továbbra is alkalmazandó az 
említett rendelet értelmében végrehajtott 
műveletek kapcsán 2022. augusztus 1-je 
előtt felmerült kiadásokra és teljesített 
kifizetésekre, a rendelet 55. cikkében 
említett támogatási program keretében.

(4) Az 1308/2013/EU rendelet 55. 
cikkében említett méhészeti ágazati 
nemzeti programok 2022. július 31-én 
zárulnak le. Az 1308/2013/EU rendelet 55., 
56. és 57. cikke 2022. december 31-ét 
követően továbbra is alkalmazandó az 
említett rendelet értelmében végrehajtott 
műveletek kapcsán 2022. augusztus 1-je 
előtt felmerült kiadásokra és teljesített 
kifizetésekre, a rendelet 55. cikkében 
említett támogatási program keretében.

Or. en

Módosítás 119
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az e cikk (3) és (4) (6) Tekintettel az e cikk (3) és (4) 
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bekezdésében említett támogatási 
programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. 
cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 
52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 
99., 100. cikke, 102. cikkének (2) 
bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy 
mint az e cikkekkel kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 
rendelkezései 2021. december 31-ét 
követően továbbra is alkalmazandók az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programok lezárultáig.

bekezdésében említett támogatási 
programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. 
cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 
52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 
99., 100. cikke, 102. cikkének (2) 
bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy 
mint az e cikkekkel kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 
rendelkezései az átmeneti időszak végét 
követően továbbra is alkalmazandók az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programok lezárultáig, és adott esetben az 
e cikk (2) bekezdésében említett operatív 
programok lezárultáig.

Or. en

Indokolás

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő azon termelői szervezetek számára, amelyek 
operatív programjainak időtartama az átmeneti időszak végét követően jár le, lehetővé kell 
tenni, hogy programjaikat a jóváhagyás szerint azok befejezéséig folytassák.

Módosítás 120
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. 
cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 
52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 
99., 100. cikke, 102. cikkének (2) 
bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy 
mint az e cikkekkel kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 

(6) Tekintettel az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. 
cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 
52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 
99., 100. cikke, 102. cikkének (2) 
bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy 
mint az e cikkekkel kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 
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rendelkezései 2021. december 31-ét 
követően továbbra is alkalmazandók az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programok lezárultáig.

rendelkezései az átmeneti időszak végét 
követően továbbra is alkalmazandók az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programok lezárultáig.

Or. en

Módosítás 121
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Tekintettel az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. 
cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 
52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 
99., 100. cikke, 102. cikkének (2) 
bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy 
mint az e cikkekkel kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 
rendelkezései 2021. december 31-ét 
követően továbbra is alkalmazandók az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programok lezárultáig.

(6) Tekintettel az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programokra, az 1306/2013/EU rendelet 7. 
cikkének (3) bekezdése, 9., 21., 43., 51., 
52., 54., 59., 67., 68., 70–75., 77., 91–97., 
99., 100. cikke, 102. cikkének (2) 
bekezdése, 110. és 111. cikke, csakúgy 
mint az e cikkekkel kapcsolatos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
végrehajtási jogi aktusok vonatkozó 
rendelkezései 2022. december 31-ét 
követően továbbra is alkalmazandók az 
1308/2013/EU rendelet alapján 
végrehajtott műveletek összefüggésében 
felmerült kiadásokra, illetve teljesített 
kifizetésekre, az e cikk (3) és (4) 
bekezdésében említett támogatási 
programok lezárultáig.

Or. en

Módosítás 122
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\1200266HU.docx 71/127 PE648.430v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Pénzügyi rendelkezések

Az I. és II. melléklet szerinti pénzügyi 
előirányzatok meghatározására azért van 
szükség, hogy a lehető leghamarabb 
felszámolhatók legyenek a közvetlen 
kifizetések tekintetében a tagállamok 
között esetleg fennálló nagyméretű 
különbségek, amelyek akadályozzák a 
mezőgazdasági termelők éghajlattal és 
környezettel kapcsolatos fenntarthatósági 
kezdeményezéseit és torzítják az EU-n 
belüli tisztességes versenyt;

Or. en

Módosítás 123
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
Az 1305/2013/EU rendelet
17 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 17a. cikk a következő új 
bekezdéssel egészül ki:
(6a) Az átmeneti időszak alatt a 
tagállamok továbbra is tehetnek a 
kedvezményezettekkel kapcsolatos új jogi 
kötelezettségvállalásokat. A 2021 előtt 
benyújtott, és a vonatkozó programban az 
adott intézkedéshez rendelt pénzügyi 
előirányzat hiánya miatt nem elfogadott 
támogatási kérelmek az átmeneti időszak 
alatt továbbra is támogathatók maradnak.

Or. en
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Indokolás

E rendeletben egyértelművé kell tenni a tárgyi eszközökbe történő beruházásokra vonatkozó, 
az aktuális programozási időszakban a pénzügyi előirányzat hiánya miatt nem elfogadott 
kérelmeknek az átmeneti időszakban történő támogathatóságának lehetőségét.

Módosítás 124
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1305/2013/EU rendelet
28 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően a kötelezettségvállalások éves 
alapon történő meghosszabbításáról 
rendelkeznek, 2021-től kezdődően a 
hosszabbítás nem haladhatja meg az egy 
évet. 2021-től kezdődően a kezdeti 
időszakban teljesített kötelezettséget 
közvetlenül követő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egyéves időszakot határoznak 
meg vidékfejlesztési programjaikban.;

Ha a tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően a kötelezettségvállalások éves 
alapon történő meghosszabbításáról 
rendelkeznek, az átmeneti időszak 
indulásától kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. Az átmeneti 
időszak indulásától kezdődően a kezdeti 
időszakban teljesített kötelezettséget 
közvetlenül követő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egyéves időszakot határoznak 
meg vidékfejlesztési programjaikban.;

Or. en

Módosítás 125
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
A 1305/2013/EU rendelet
28 cikk – 5 bekezdés – 1a albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően a kötelezettségvállalások éves 
alapon történő meghosszabbításáról 
rendelkeznek, 2021-től kezdődően a 
hosszabbítás nem haladhatja meg az egy 
évet. 2021-től kezdődően a kezdeti 
időszakban teljesített kötelezettséget 
közvetlenül követő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egyéves időszakot határoznak 
meg vidékfejlesztési programjaikban.”

„A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és hét év közötti időszakot 
határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban. Ha a tagállamok az első 
albekezdésnek megfelelően a kezdeti 
időszak lejártát követően a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbításáról rendelkeznek, 2021-
től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egyéves időszakot határoznak 
meg vidékfejlesztési programjaikban.”

Or. it

Indokolás

A tagállamoknak biztosítani kell a lehetőséget, hogy maguk dönthessenek a 2021-től 
kezdődően teljesítendő új kötelezettségvállalások időtartamáról, hosszabb alkalmazási 
időszakot biztosítva számukra.

Módosítás 126
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
 Az 1305/2013/EU rendelet
28 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és öt év közötti rövidebb 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban. Ha a tagállamok az első 
albekezdésnek megfelelően a kezdeti 
időszak lejártát követően a 
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követően a kötelezettségvállalások éves 
alapon történő meghosszabbításáról 
rendelkeznek, 2021-től kezdődően a 
hosszabbítás nem haladhatja meg az egy 
évet. 2021-től kezdődően a kezdeti 
időszakban teljesített kötelezettséget 
közvetlenül követő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egyéves időszakot határoznak 
meg vidékfejlesztési programjaikban.;

kötelezettségvállalások éves alapon történő 
meghosszabbításáról rendelkeznek, 2021-
től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és öt év közötti időszakot 
határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban.;

Or. en

Módosítás 127
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1305/2013/EU rendelet
29 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően az ökológiai gazdálkodás 
fenntartásának éves alapon történő 
meghosszabbításáról rendelkeznek, 2021-
től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő, az 
ökológiai gazdálkodás fenntartására 
vonatkozó új kötelezettségvállalások 
tekintetében a tagállamok egyéves 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban.;

Ha a tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően az ökológiai gazdálkodás 
fenntartásának éves alapon történő 
meghosszabbításáról rendelkeznek, az 
átmeneti időszak indulásától kezdődően a 
hosszabbítás nem haladhatja meg az egy 
évet. Az átmeneti időszak indulásától 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő, az 
ökológiai gazdálkodás fenntartására 
vonatkozó új kötelezettségvállalások 
tekintetében a tagállamok egyéves 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban.;

Or. en
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Módosítás 128
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
A 1305/2013/EU rendelet
29 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően az ökológiai gazdálkodás 
fenntartásának éves alapon történő 
meghosszabbításáról rendelkeznek, 2021-
től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő, az 
ökológiai gazdálkodás fenntartására 
vonatkozó új kötelezettségvállalások 
tekintetében a tagállamok egyéves 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban.”

„A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és hét év közötti időszakot 
határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban. Ha a tagállamok az első 
albekezdésnek megfelelően a kezdeti 
időszak lejártát követően az ökológiai 
gazdálkodás fenntartásának éves alapon 
történő meghosszabbításáról rendelkeznek, 
2021-től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő, az 
ökológiai gazdálkodás fenntartására 
vonatkozó új kötelezettségvállalások 
tekintetében a tagállamok egyéves 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban.”

Or. it

Indokolás

A tagállamoknak biztosítani kell a lehetőséget, hogy maguk dönthessenek a 2021-től 
kezdődően teljesítendő új kötelezettségvállalások időtartamáról, hosszabb alkalmazási 
időszakot biztosítva számukra.

Módosítás 129
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1305/2013/EU rendelet
29 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően az ökológiai gazdálkodás 
fenntartásának éves alapon történő 
meghosszabbításáról rendelkeznek, 2021-
től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő, az 
ökológiai gazdálkodás fenntartására 
vonatkozó új kötelezettségvállalások 
tekintetében a tagállamok egyéves 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban.;

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és öt év közötti rövidebb 
időszakot határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban. Ha a tagállamok az első 
albekezdésnek megfelelően a kezdeti 
időszak lejártát követően az ökológiai 
gazdálkodás fenntartásának éves alapon 
történő meghosszabbításáról rendelkeznek, 
2021-től kezdődően a hosszabbítás nem 
haladhatja meg az egy évet. 2021-től 
kezdődően a kezdeti időszakban teljesített 
kötelezettséget közvetlenül követő, az 
ökológiai gazdálkodás fenntartására 
vonatkozó új kötelezettségvállalások 
tekintetében a tagállamok egy és öt év 
közötti időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban.;

Or. en

Módosítás 130
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
Az 1305/2013/EU rendelet
31 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. A 31. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(5) A (2) bekezdésben előírt 
kifizetéseken felül a tagállamok ezen 
intézkedés keretében 2014 és 2020 között 
támogatást nyújthatnak az olyan 
területeken gazdálkodó 
kedvezményezetteknek is, amelyek az 
1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) 
pontjának ii. alpontja értelmében a 2007–
2013-as programozási időszakban 

„(5) A (2) bekezdésben előírt 
kifizetéseken felül a tagállamok ezen 
intézkedés keretében 2014 és 2020 között 
támogatást nyújthatnak az olyan 
területeken gazdálkodó 
kedvezményezetteknek is, amelyek az 
1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) 
pontjának ii. alpontja értelmében a 2007–
2013-as programozási időszakban 
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támogathatók voltak. Az olyan területeken 
gazdálkodó kedvezményezettek esetében, 
amelyek a 32. cikk (3) bekezdésében 
említett új területmeghatározás alapján már 
nem minősülnek támogathatónak, e 
támogatások egy legfeljebb négyéves 
időszak alatt fokozatosan csökkennek. Az 
említett időszak a 32. cikk (3) 
bekezdésében említett területmeghatározás 
lezárultának időpontjában, de legkésőbb 
2019-ben kezdődik. A kifizetések a 2007–
2013-as programozási időszakra vonatkozó 
programban az 1698/2005/EK rendelet 36. 
cikke a) pontja ii. alpontjának megfelelően 
megállapított átlagos támogatás legfeljebb 
80 %-ánál kezdődnek, és 2020-ban 
legfeljebb 20 %-on fejeződnek be. 
Amennyiben a támogatás szintje a 
fokozatos csökkenés következtében elérte 
25 EUR összeget, a tagállamok a 
támogatást ezen a szinten tarthatják a 
fokozatos csökkentés időszakának végéig.

támogathatók voltak. Az olyan területeken 
gazdálkodó kedvezményezettek esetében, 
amelyek a 32. cikk (3) bekezdésében 
említett új területmeghatározás alapján már 
nem minősülnek támogathatónak, e 
támogatások egy legfeljebb négyéves 
időszak alatt fokozatosan csökkennek. Az 
említett időszak a 32. cikk (3) 
bekezdésében említett területmeghatározás 
lezárultának időpontjában, de legkésőbb 
2019-ben kezdődik. A kifizetések a 2007–
2013-as programozási időszakra vonatkozó 
programban az 1698/2005/EK rendelet 
36. cikke a) pontja ii. alpontjának 
megfelelően megállapított átlagos 
támogatás legfeljebb 80 %-ánál kezdődnek, 
és az (EU) .../... rendelet [az átmeneti 
rendelet] szerint az átmeneti időszak 
lejártakor legfeljebb 20 %-on fejeződnek 
be. Amennyiben a támogatás szintje a 
fokozatos csökkenés következtében elérte 
25 EUR összeget, a tagállamok a 
támogatást ezen a szinten tarthatják a 
fokozatos csökkentés időszakának végéig.

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben 
a fokozatosan csökkentett kifizetések 
teljesítése csak a 2019-es évben kezdődik, 
e kifizetések összege a 2014–2020-as 
programozási időszakban megállapított 
átlagos támogatás legfeljebb 80 %-ánál 
kezdődhet. A kifizetések szintjét úgy kell 
meghatározni, hogy a 2020-as végső szint a 
kezdő szint felét tegye ki.

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben 
a fokozatosan csökkentett kifizetések 
teljesítése csak a 2019-es évben kezdődik, 
e kifizetések összege a 2014–2020-as 
programozási időszakban megállapított 
átlagos támogatás legfeljebb 80 %-ánál 
kezdődhet. A kifizetések szintjét úgy kell 
meghatározni, hogy a 2020-as végső szint a 
kezdő szint felét tegye ki. A tagállamok az 
(EU) .../... rendelet [az átmeneti rendelet] 
szerint az átmeneti időszak alatt ezen a 
szinten folytathatják a támogatás 
nyújtását. A területmeghatározás 
lezárultát követően a továbbra is 
támogathatónak minősülő területeken 
gazdálkodó kedvezményezettek az ezen 
intézkedés szerinti teljes támogatást 
megkapják.

A területmeghatározás lezárultát követően 
a továbbra is támogathatónak minősülő 
területeken gazdálkodó 
kedvezményezettek az ezen intézkedés 
szerinti teljes támogatást megkapják.”
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(Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

(31. cikk – (5) bekezdés)

Indokolás

A hátrányos természeti adottságokkal rendelkező, az új területmeghatározás értelmében már 
nem támogatható területekre vonatkozó meghosszabbított átmeneti időszak biztosítja az ilyen 
területeken működő mezőgazdasági termelők számára az új körülményekhez való 
zökkenőmentes alkalmazkodást. A módosítás biztosítja a hátrányos helyzetű térségekben 
működő európai mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás bizonyosságát és 
folytonosságát az átmeneti időszak alatt.

Módosítás 131
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
Az 1305/2013/EU rendelet
33 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően a kötelezettségvállalások éves 
alapon történő megújításáról rendelkeznek, 
2021-től kezdődően a megújítás nem 
haladhatja meg az egy évet.;

Ha a tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően a kötelezettségvállalások éves 
alapon történő megújításáról rendelkeznek, 
az átmeneti időszak indulásától kezdődően 
a megújítás nem haladhatja meg az 
átmeneti időszak időtartamát.;

Or. en

Módosítás 132
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
A 1305/2013/EU rendelet
33 cikk – 2 bekezdés – 2a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és három év közötti 
rövidebb időszakot határoznak meg 
vidékfejlesztési programjaikban. Ha a 
tagállamok az első albekezdésnek 
megfelelően a kezdeti időszak lejártát 
követően a kötelezettségvállalások éves 
alapon történő megújításáról rendelkeznek, 
2021-től kezdődően a megújítás nem 
haladhatja meg az egy évet.”

„A 2021-től kezdődően teljesítendő új 
kötelezettségvállalások tekintetében a 
tagállamok egy és hét év közötti időszakot 
határoznak meg vidékfejlesztési 
programjaikban. Ha a tagállamok az első 
albekezdésnek megfelelően a kezdeti 
időszak lejártát követően a 
kötelezettségvállalások éves alapon történő 
megújításáról rendelkeznek, 2021-től 
kezdődően a megújítás nem haladhatja meg 
az egy évet.”

Or. it

Indokolás

A tagállamoknak biztosítani kell a lehetőséget, hogy maguk dönthessenek a 2021-től 
kezdődően teljesítendő új kötelezettségvállalások időtartamáról, hosszabb alkalmazási 
időszakot biztosítva számukra.

Módosítás 133
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
Az 1305/2013/EU rendelet
51 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az 51. cikk a (2) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 2021-es átmeneti időszakban a 
tagállamok a 2021–2027-es programozási 
időszakra vonatkozó EMGA-intézkedések 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
2014–2020-as programozási időszakra az 
EMVA-ból biztosított technikai 
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segítségnyújtás révén finanszírozhatják.”

Or. en

Módosítás 134
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
Az 1305/2013/EU rendelet
58 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül 
az e rendelet alapján a 2021. január 1. és 
2021. december 31. közötti időszakban 
nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás 
teljes összege a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretnek megfelelően legfeljebb 
11 258 707 816 EUR, folyó árakon.;

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül 
az e rendelet alapján a 2021. január 1. és 
2021. december 31. közötti időszakban, 
illetve – amennyiben e rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének (új) 1a albekezdése 
alkalmazandó – a 2022. január 1. és 2022. 
december 31. közötti időszakban nyújtható 
uniós vidékfejlesztési támogatás teljes 
összege a 2021 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretnek 
megfelelően legfeljebb XXX EUR, folyó 
árakon.;

Or. en

Módosítás 135
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
Az 1305/2013/EU rendelet
58 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül 
az e rendelet alapján a 2021. január 1. és 
2021. december 31. közötti időszakban 
nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás 
teljes összege a 2021 és 2027 közötti 

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül 
az e rendelet alapján az átmeneti 
időszakban nyújtható uniós vidékfejlesztési 
támogatás teljes összege a 2021 és 2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
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időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretnek megfelelően legfeljebb 
11 258 707 816 EUR, folyó árakon.;

pénzügyi keretnek megfelelően legfeljebb 
X EUR, folyó árakon.;

Or. en

Indokolás

„Az Európai Parlament 2018. november 14-i állásfoglalása a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a 
Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című dokumentumban az Európai 
Parlament megerősítette, hogy a közös agrárpolitika finanszírozását reálértéken a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó költségvetés szintjén kell tartani, és egyúttal hozzá kell adni a 
mezőgazdaság tartalék eredeti összegét. Az e rendeletben szereplő számadatoknak a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre vonatkozó, az Európai Parlament 
hozzájárulásával kötött megállapodást kell tükrözniük.

Módosítás 136
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
Az 1305/2013/EU rendelet
58 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül 
az e rendelet alapján a 2021. január 1. és 
2021. december 31. közötti időszakban 
nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás 
teljes összege a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretnek megfelelően legfeljebb 
11 258 707 816 EUR, folyó árakon.;

Az (5), (6) és (7) bekezdés sérelme nélkül 
az e rendelet alapján a 2021. január 1. és 
2022. december 31. közötti időszakban 
nyújtható uniós vidékfejlesztési támogatás 
teljes összege a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretnek megfelelően legfeljebb 
11 258 707 816 EUR, folyó árakon.;

Or. en

Módosítás 137
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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Az 1306/2013/EU rendelet
25 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2021-ben a tartalék összege 400 millió 
EUR (2011-es árakon), amelyet az (EU) 
.../... tanácsi rendelet* [a többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelet] 
mellékletében szereplő többéves pénzügyi 
keret 3. fejezetbe kell beilleszteni.

Az átmeneti időszak minden egyes évében 
a tartalék összege 400 millió EUR (2011-es 
árakon), amelyet az (EU) .../... tanácsi 
rendelet* [a többéves pénzügyi keretről 
szóló rendelet] mellékletében szereplő 
többéves pénzügyi keret 3. fejezetbe kell 
beilleszteni.

Or. en

Módosítás 138
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
Az 1306/2013/EU rendelet
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azon programok tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszaknak az (EU) .../... rendelet 
[e rendelet] 1. cikke (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, a 
2021-es előirányzatokhoz nem nyújtható 
előfinanszírozás.;

(5) Azon programok tekintetében, 
amelyek esetében a tagállamok a 2014–
2020-as időszaknak az (EU) .../... rendelet 
[e rendelet] 1. cikke (1) bekezdése szerinti 
meghosszabbítása mellett döntenek, az 
átmeneti időszak alatti előirányzatokhoz 
nem nyújtható előfinanszírozás.;

Or. en

Módosítás 139
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
11 cikk – 6 bekezdés – 3 a albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a 2021-es évre 
vonatkozóan 2020. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot az e cikknek 
megfelelően hozott döntéseikről és a 
csökkentések eredményeképpen keletkező 
becsült összegekről.;

A tagállamoknak az átmeneti időszak 
minden egyes évére vonatkozóan az előző 
év augusztus 1-jéig értesíteniük kell a 
Bizottságot az e cikknek megfelelően 
hozott döntéseikről és a csökkentések 
eredményeképpen keletkező becsült 
összegekről.;

Or. en

Módosítás 140
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
15 a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-es naptári évre vonatkozó 
értesítések

Az átmeneti időszak naptári éveire 
vonatkozó értesítések

Or. en

Módosítás 141
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
15 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-es naptári évre vonatkozóan a 
tagállamok 2020. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot az éves nemzeti felső 
összeghatárra vonatkozó, a 22. cikk (2) 
bekezdésében, a 42. cikk (1) bekezdésében, 

Az átmeneti időszak minden naptári évére 
vonatkozóan a tagállamok az előző év 
augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot az 
éves nemzeti felső összeghatárra 
vonatkozó, a 22. cikk (2) bekezdésében, a 
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a 49. cikk (1) bekezdésében, az 51. cikk (1) 
bekezdésében és az 53. cikk (6) 
bekezdésében említett százalékértékekről.;

42. cikk (1) bekezdésében, a 49. cikk (1) 
bekezdésében, az 51. cikk (1) 
bekezdésében és az 53. cikk (6) 
bekezdésében említett százalékértékekről.;

Or. en

Módosítás 142
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
22 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 2021-es naptári évre vonatkozóan a 
Bizottság által az (1) bekezdés alapján 
valamely tagállam tekintetében 
megállapított felső összeghatár a II. 
mellékletben meghatározott összeg 
változása vagy az adott tagállam e cikk (3) 
bekezdésével, a 14. cikk (1) vagy (2) 
bekezdésével, a 42. cikk (1) bekezdésével, 
a 49. cikk (1) bekezdésével, az 51. cikk (1) 
bekezdésével vagy az 53. cikkel 
összhangban hozott döntése következtében 
eltér az előző évitől, a szóban forgó 
tagállam az e cikk (4) bekezdésének való 
megfelelés érdekében lineárisan csökkenti, 
illetve növeli valamennyi támogatási 
jogosultság értékét és/vagy csökkenti, 
illetve növeli a nemzeti tartalékot vagy a 
regionális tartalékokat.;

Ha az átmeneti időszak minden naptári 
évére vonatkozóan a Bizottság által az (1) 
bekezdés alapján valamely tagállam 
tekintetében megállapított felső 
összeghatár a II. mellékletben 
meghatározott összeg változása vagy az 
adott tagállam e cikk (3) bekezdésével, a 
14. cikk (1) vagy (2) bekezdésével, a 42. 
cikk (1) bekezdésével, a 49. cikk (1) 
bekezdésével, az 51. cikk (1) bekezdésével 
vagy az 53. cikkel összhangban hozott 
döntése következtében eltér az előző évitől, 
a szóban forgó tagállam az e cikk (4) 
bekezdésének való megfelelés érdekében 
lineárisan csökkenti, illetve növeli 
valamennyi támogatási jogosultság értékét 
és/vagy csökkenti, illetve növeli a nemzeti 
tartalékot vagy a regionális tartalékokat.;

Or. en

Módosítás 143
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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Az 1307/2013/EU rendelet
23 cikk – 6 bekezdés – 3 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021-es naptári évre vonatkozóan az (1) 
bekezdés első albekezdését alkalmazó 
tagállamok 2020. augusztus 1-jéig értesítik 
a Bizottságot a (2) és a (3) bekezdésben 
említett döntéseikről.;

Az átmeneti időszak minden naptári évére 
vonatkozóan az (1) bekezdés első 
albekezdését alkalmazó tagállamok az 
előző év augusztus 1-jéig értesítik a 
Bizottságot a (2) és a (3) bekezdésben 
említett döntéseikről.;

Or. en

Módosítás 144
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
25 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 22. cikk (5) bekezdésében említett 
kiigazítás alkalmazását követően azok a 
tagállamok, amelyek éltek az e cikk (4) 
bekezdésében biztosított eltérés 
lehetőségével, dönthetnek úgy, hogy a 
2019. december 31-én a mezőgazdasági 
termelők birtokában lévő, e bekezdés 
második albekezdésével összhangban 
kiszámított 2020. évi nemzeti vagy 
regionális egységértéknél alacsonyabb 
értékű támogatási jogosultságok 
egységértékét 2020-ra vonatkozóan a 
nemzeti vagy regionális egységértékhez 
közelítve növelik. Az egységérték 
növelését az alábbi feltételek mellett kell 
kiszámítani:

A 22. cikk (5) bekezdésében említett 
kiigazítás alkalmazását követően azok a 
tagállamok, amelyek éltek az e cikk (4) 
bekezdésében biztosított eltérés 
lehetőségével, dönthetnek úgy, hogy a 
2019. december 31-én, illetve – 
amennyiben e rendelet 1. cikke (1) 
bekezdésének (új) 1a albekezdése 
alkalmazandó – 2020. december 31-én a 
mezőgazdasági termelők birtokában lévő, e 
bekezdés második albekezdésével 
összhangban kiszámított, az átmeneti 
időszak következő évére vonatkozó 
nemzeti vagy regionális egységértéknél 
alacsonyabb értékű támogatási 
jogosultságok egységértékét a megfelelő 
évre vonatkozóan a nemzeti vagy 
regionális egységértékhez közelítve 
növelik. Az egységérték növelését az 
alábbi feltételek mellett kell kiszámítani:

Or. en
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Módosítás 145
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
25 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növelés finanszírozása érdekében 
a 2019. december 31-én a mezőgazdasági 
termelők birtokában lévő, a második 
albekezdéssel összhangban kiszámított 
2020. évi nemzeti vagy regionális 
egységértéknél magasabb értékű saját vagy 
szerződéses támogatási jogosultságok 
egészét vagy egy részét csökkenteni kell. E 
csökkentés az említett jogosultságok értéke 
és a 2020. évi nemzeti vagy regionális 
egységérték közötti különbözetre 
alkalmazandó. E csökkentést objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell alkalmazni, melyek magukban 
foglalhatják maximális csökkentés 
rögzítését is.

b) a növelés finanszírozása érdekében 
a 2019. december 31-én, illetve – 
amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésének 
1a albekezdése alkalmazandó – 2020. 
december 31-én a mezőgazdasági termelők 
birtokában lévő, a második albekezdéssel 
összhangban kiszámított, az átmeneti 
időszak következő évére vonatkozó 
nemzeti vagy regionális egységértéknél 
magasabb értékű saját vagy szerződéses 
támogatási jogosultságok egészét vagy egy 
részét csökkenteni kell. E csökkentés az 
említett jogosultságok értéke és a 2020. évi 
nemzeti vagy regionális egységérték 
közötti különbözetre alkalmazandó. E 
csökkentést objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell alkalmazni, melyek magukban 
foglalhatják maximális csökkentés 
rögzítését is.

Or. en

Módosítás 146
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
Az 1305/2013/EU rendelet
25 cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 2020. évi 
nemzeti vagy regionális egységértéket az 
alaptámogatási rendszer tekintetében a 22. 
cikk (1) bekezdésével vagy a 23. cikk (2) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
2020. évi nemzeti vagy regionális felső 
összeghatár – a nemzeti tartalékból vagy 
regionális tartalékokból kiosztott összegen 
kívüli – értékének és a 2019. december 31-
én a mezőgazdasági termelők birtokában 
lévő saját vagy szerződéses támogatási 
jogosultságok számának hányadosaként 
kell kiszámítani.

Az első albekezdésben említett, az 
átmeneti időszak éveire vonatkozó nemzeti 
vagy regionális egységértéket az 
alaptámogatási rendszer tekintetében a 22. 
cikk (1) bekezdésével vagy a 23. cikk (2) 
bekezdésével összhangban a szóban forgó 
évre meghatározott nemzeti vagy 
regionális felső összeghatár – a nemzeti 
tartalékból vagy regionális tartalékokból 
kiosztott összegen kívüli – értékének és az 
előző év december 31-én a mezőgazdasági 
termelők birtokában lévő saját vagy 
szerződéses támogatási jogosultságok 
számának hányadosaként kell kiszámítani.

Or. en

Módosítás 147
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
25 cikk – 11 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek éltek a (4) 
bekezdésben biztosított eltérés 
lehetőségével, dönthetnek úgy, hogy a 22. 
cikk (5) bekezdésében említett kiigazítás 
mellett fenntartják a támogatási 
jogosultságok említett bekezdésnek 
megfelelően kiszámított értékét.

törölve

Or. en

Módosítás 148
Mathilde Androuët
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6pont 
A 1307/2013/EU rendelet
25 cikk – 11 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
részben vagy teljesen felfüggesztik azokat 
a nemzetközi szabadkereskedelmi 
megállapodásokat, amelyek befolyásolnák 
azokat az eredményeket, amelyek alapján 
az uniós finanszírozásokat elfogadták a 
2014 és 2020 közötti időszakban.

Or. fr

Módosítás 149
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
25 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 2021-es naptári évre vonatkozóan 
a tagállamok a (11) bekezdés alkalmazása 
révén dönthetnek további belső 
konvergencia alkalmazása mellett.;

(12) Az átmeneti időszak naptári éveire 
vonatkozóan a tagállamok a (11) bekezdés 
alkalmazása révén dönthetnek további 
belső konvergencia alkalmazása mellett.;

Or. en

Módosítás 150
Manolis Kefalogiannis

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
25 cikk – 12 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 2021-es naptári évre vonatkozóan 
a tagállamok a (11) bekezdés alkalmazása 
révén dönthetnek további belső 
konvergencia alkalmazása mellett.;

(12) Az átmeneti időszak naptári éveire 
vonatkozóan a tagállamok a (11) bekezdés 
alkalmazása révén dönthetnek további 
belső konvergencia alkalmazása mellett.;

(Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

(Az 1307/2013/EU rendelet, 25. cikk (12) bekezdés)

Indokolás

Ez a módosítás lehetőséget ad az átmeneti rendelet alkalmazásának két évre történő 
meghosszabbítására abban az esetben, ha a KAP reformját nem fogadják el időben.

Módosítás 151
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)
Az 1307/2013/EU rendelet
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A 29. cikket követően a szöveg a 
következő cikkel egészül ki:

29a. cikk
Amennyiben az e rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének 1a albekezdése 
alkalmazandó, a tagállamok a 2022-es év 
tekintetében 2021. augusztus 1-jéig 
értesítik a Bizottságot a 25. cikk (12) 
bekezdésében említett döntésekről.

Or. en
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Módosítás 152
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
30 cikk – 8 bekezdés – 3 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tartalékból 2021-ben kiosztandó 
jogosultságok tekintetében a tartalékból a 
második albekezdéssel összhangban 
figyelmen kívül hagyott összeget a 22. cikk 
(5) bekezdésének második albekezdésével 
összhangban ki kell igazítani. A tartalékból 
2021-ben kiosztandó jogosultságok 
tekintetében e bekezdés harmadik 
albekezdése nem alkalmazandó.;

A tartalékból 2021-ben kiosztandó 
jogosultságok tekintetében, illetve – 
amennyiben e rendelet 1. cikke (1) 
bekezdésének 1a albekezdése 
alkalmazandó – a tartalékból 2022-ben 
kiosztandó jogosultságok tekintetében a 
tartalékból a második albekezdéssel 
összhangban figyelmen kívül hagyott 
összeget a 22. cikk (5) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban ki 
kell igazítani. A tartalékból 2021-ben 
kiosztandó jogosultságok tekintetében, 
illetve – amennyiben e rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének 1a albekezdése 
alkalmazandó – a tartalékból 2022-ben 
kiosztandó jogosultságok tekintetében e 
bekezdés harmadik albekezdése nem 
alkalmazandó.;

Or. en

Módosítás 153
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új) - a pont (új)
Az 1307/2013/EU rendelet
37 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

10a. A 37. cikk a következőképpen 
módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
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szöveg lép:
(1) A 36. cikknek megfelelően az 
egységes területalapú támogatási rendszert 
alkalmazó tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy a 2015 és 2020 közötti időszakban 
átmeneti nemzeti támogatást nyújtanak.

„(1) A 36. cikknek megfelelően az 
egységes területalapú támogatási rendszert 
alkalmazó tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy a 2015 és 2021 közötti időszakban 
átmeneti nemzeti támogatást nyújtanak.”

Or. en

Módosítás 154
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
Az 1307/2013/EU rendelet
37 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A 37. cikk (1) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„A 2020-ban átmeneti nemzeti támogatást 
nyújtó tagállamok az (EU) .../... rendelet 
[átmeneti rendelet] -1. cikkében említett 
átmeneti időszak végéig folytathatják ezt a 
támogatásnyújtást, és az új KAP-rendelet 
hatálybalépése után meghosszabbíthatják 
az átmeneti nemzeti támogatást. A 
tagállamok kiigazíthatják az egyes 
ágazatokra vonatkozó pénzügyi 
előirányzatokat, módosíthatják az 
ágazatokat, valamint az egyedi támogatás 
nyújtásának feltételeit.” 
(Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 155
Stéphane Bijoux, Elsi Katainen, Mauri Pekkarinen, Daniel Buda
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
Az 1307/2013/EU rendelet
37 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A 37. cikk (1) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„A 2020-ban átmeneti nemzeti támogatást 
nyújtó tagállamok az (EU) .../... rendelet 
[átmeneti rendelet] -1. cikkében említett 
átmeneti időszak végéig folytathatják ezt a 
támogatásnyújtást.”

Or. en

Indokolás

E kifizetések hirtelen megszüntetése jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorolna számos 
érzékeny ágazatra. E kifizetések fenntartásával biztosítható a stabilitás, a kiszámíthatóság és 
a tervezés a mezőgazdasági termelők számára. A támogatás folytatása összhangban van a 
jelenlegi szabályok átmeneti időszak alatti meghosszabbításának elvével, és lehetővé tenné az 
érintett ágazatok alkalmazkodását.

Módosítás 156
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új) – b pont (új)
Az 1307/2013/EU rendelet
37 cikk – 11 bekezdés – 4 albekezdés – 6 franciabekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

b) a (4) bekezdés utolsó franciabekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

— 2020-ban 50 %. „— 2020-ban és 2021-ben 50 %.”.

Or. en

Módosítás 157
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
1307/2013/EU rendelet
37 cikk – 4 bekezdés – 6 a és 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikk (4) bekezdése a következő 
francia bekezdésekkel egészül ki:
- 2021-ben 50%,
- 2022-ben 50%, szükség esetén.

Or. ro

Módosítás 158
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Bulgária: 649,45 EUR, – Bulgária: XXX EUR,

Or. en

Módosítás 159
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Görögország: 234,18 EUR, – Görögország: XXX EUR,

Or. en
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Módosítás 160
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Spanyolország: 362,15 EUR, – Spanyolország: XXX EUR,

Or. en

Módosítás 161
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Portugália: 228,00 EUR. – Portugália: XXX EUR.

Or. en

Módosítás 162
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Bulgária: 624,11 EUR, – Bulgária: X EUR,

Or. en



AM\1200266HU.docx 95/127 PE648.430v01-00

HU

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 163
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont – 2 albekezdés
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Bulgária: 624,11 EUR, – Bulgária: XXX EUR,

Or. en

Módosítás 164
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Görögország: 225,04 EUR, – Görögország: XXX EUR,

Or. en

Módosítás 165
Isabel Carvalhais
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Görögország: 225,04 EUR, – Görögország: X EUR,

Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 166
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 13 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Spanyolország: 348,03 EUR, – Spanyolország: XXX EUR,

Or. en

Módosítás 167
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 13 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Spanyolország: 348,03 EUR, – Spanyolország: X EUR,

Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 168
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Portugália: 219,09 EUR.; – Portugália: XXX EUR.;

Or. en

Módosítás 169
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Portugália: 219,09 EUR.; – Portugália: X EUR.;

Or. en
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Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 170
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
Az 1307/2013/EU rendelet
58 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben e rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének 1a albekezdése 
alkalmazandó, a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás esetében a 
támogatható terület hektárszáma után 
nyújtott támogatás 2022-re vonatkozó 
összege a (2) bekezdésben foglalt 
terméshozamok és a következő 
referenciaösszegek szorzataként kerül 
kiszámításra:
- Bulgária: XXX EUR;
- Görögország: XXX EUR;
- Spanyolország: XXX EUR;
- Portugália: XXX EUR.

Or. en

Módosítás 171
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Görögország esetében 11 098 000 
EUR;

a) Görögország esetében XXX EUR;

Or. en

Módosítás 172
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Franciaország esetében 576 000 
EUR;

b) Franciaország esetében XXX EUR;

Or. en

Módosítás 173
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Olaszország esetében 35 991 000 
EUR.

c) Olaszország esetében XXX EUR.

Or. en
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Módosítás 174
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Görögország esetében 10 666 000 
EUR;

a) Görögország esetében X EUR;

Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 175
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Görögország esetében 10 666 000 
EUR;

a) Görögország esetében XXX EUR;

Or. en

Módosítás 176
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Franciaország esetében 554 000 
EUR;

b) Franciaország esetében XXX EUR;

Or. en

Módosítás 177
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Franciaország esetében 554 000 
EUR;

b) Franciaország esetében XXX EUR;

Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 178
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Olaszország esetében 34 590 000 
EUR.;

c) Olaszország esetében XXX EUR.;

Or. en

Módosítás 179
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Olaszország esetében 34 590 000 
EUR.;

c) Olaszország esetében XXX EUR.;

Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 180
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
29 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben e rendelet 1. cikke (1) 
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bekezdésének (új) 1a albekezdése 
alkalmazandó, az (1) bekezdésben említett 
munkaprogramokkal kapcsolatos uniós 
finanszírozási összegek 2022-re 
vonatkozóan a következők:
a) Görögország esetében XXX EUR;
b) Franciaország esetében XXX EUR; 
valamint
c) Olaszország esetében XXX EUR.

Or. en

Módosítás 181
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
58 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott, a 
termelői szervezeteknek nyújtható uniós 
támogatás összege 2020-ban 2 277 000 
EUR Németország esetében.

Az (1) bekezdésben meghatározott, a 
termelői szervezeteknek nyújtható uniós 
támogatás összege 2020-ban XXX EUR 
Németország esetében.

Or. en

Módosítás 182
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
58 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott, a 
termelői szervezeteknek nyújtható uniós 
támogatás összege 2021-ben 

Az (1) bekezdésben meghatározott, a 
termelői szervezeteknek nyújtható uniós 
támogatás összege 2021-ben XXX EUR 
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2 188 000 EUR Németország esetében.; Németország esetében.;

Or. en

Módosítás 183
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az 1308/2013/EU rendelet
58 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott, a 
termelői szervezeteknek nyújtható uniós 
támogatás összege 2021-ben 
2 188 000 EUR Németország esetében.;

Az (1) bekezdésben meghatározott, a 
termelői szervezeteknek nyújtható uniós 
támogatás összege 2021-ben X EUR 
Németország esetében.;

Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 184
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
Az 1308/2013/EU rendelet
58 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 58. cikk a (2) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
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(2a) Amennyiben e rendelet 1. cikke (1) 
bekezdésének 1a albekezdése 
alkalmazandó, az (1) bekezdésben 
meghatározott, a termelői szervezeteknek 
nyújtható uniós támogatás összege 2022-
ben XXX EUR Németország esetében.

Or. en

Módosítás 185
Stéphane Bijoux, Elsi Katainen, Mauri Pekkarinen, Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
Az 1308/2013/EU rendelet
214 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 214. cikk az első bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„Az első bekezdéstől eltérve és a Bizottság 
engedélyére is figyelemmel Finnország az 
(EU) .../... rendelet [átmeneti rendelet] -
1. cikkében előírt átmeneti időszak alatt 
tovább nyújthatja azokat a nemzeti 
támogatásokat, amelyeket 2020-ban e cikk 
alapján nyújtott a termelőknek.”

Or. en

Indokolás

A közös piacszervezésről szóló rendelet 214. cikke alapján Finnország a Bizottság 
engedélyétől függően nemzeti kifizetéseket nyújthat bizonyos ágazatoknak. Ez a módosítás e 
támogatás folytatását kívánja biztosítani az átmeneti időszakban, mivel ha hirtelen 
megszüntetnék ezeket a kifizetéseket, az jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorolna számos 
érzékeny ágazatra. E kifizetések fenntartása stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítana a 
mezőgazdasági termelők számára. A támogatás folytatása összhangban van a jelenlegi 
szabályok átmeneti időszak alatti meghosszabbításának elvével, és lehetővé tenné az érintett 
ágazatok alkalmazkodását.

Módosítás 186
Stéphane Bijoux
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – -1 bekezdés (új)
A 228/2013/EU rendelet
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet a következő cikkel egészül ki:
„22a. cikk 

Szakmaközi szervezetek
(1) Az 1308/2013/EU rendelet 164–
165. cikke ellenére egy legkülső régióban 
működő, egy vagy több meghatározott 
termék előállítása, kereskedelme vagy 
feldolgozása tekintetében 
reprezentatívnak tekintett és az 
1308/2013/EU rendelet 157. cikke szerint 
elismert szakmaközi szervezet kérésére az 
érintett tagállam egyéves, megújuló 
időszakra kötelezővé teheti az említett 
szervezet által kiadott szerződések, 
döntések vagy összehangolt magatartások 
betartását az érintett legkülső régióban 
működő más gazdasági szereplők részére 
– magánszemélyek és vállalkozások 
számára egyaránt –, akik nem tagjai 
annak a szervezetnek.
(2) Ahol egy elismert szakmaközi szervezet 
szabályait az (1) bekezdés szerint 
kiterjesztik, és a kiterjesztett szabályok 
hatálya alá tartozó tevékenységek azon 
gazdasági szereplők általános gazdasági 
érdekeit érintik, akiknek a tevékenysége 
kizárólag ugyanannak a legkülső 
régiónak a helyi piacára szánt 
termékekhez kapcsolódik, ott a tagállam a 
kapcsolódó érintettekkel történt 
egyeztetést követően dönthet arról, hogy a 
szervezeten kívüli, de az érintett piacon 
működő egyes gazdasági szereplőknek 
vagy csoportoknak részben vagy teljes 
egészében meg kell fizetniük a 
szervezetnek a tagjai által fizetett 
hozzájárulásokat, amennyiben az ilyen 
hozzájárulások célja a szóban forgó 
tevékenységek végzésének közvetlen 
következményeként felmerült költségek 
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fedezete.
(3) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a megállapodások jelen cikk 
értelmében történő minden 
kiterjesztéséről.”

Or. fr

Indokolás

A legkülső régiók sajátos szervezete és az ottani agrárszektor sebezhetősége okán fontos 
egyedi intézkedéseket előírni az EUMSZ 349. cikke alapján a legkülső régiókban működő 
szakmaközi szervezetek tekintetében.

Módosítás 187
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
267 580 000 EUR,

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
XXX EUR,

Or. en

Módosítás 188
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
267 580 000 EUR,

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
278 410 000 EUR,

Or. en
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Indokolás

A POSEI program alapvető fontosságú az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső 
régiók egyedi földrajzi elhelyezkedéséhez kapcsolódó konkrét kihívások kezelése 
szempontjából. A pénzügyi előirányzatokat legalább a 228/2013/EU rendeletben jelenleg 
előírt szinteken kell fenntartani. Ez a módosítás megtartja a jelenlegi pénzügyi 
rendelkezéseket.

Módosítás 189
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
267 580 000 EUR,

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
278 410 000 EUR,

Or. fr

Indokolás

Vissza kell térni a POSEI jelenlegi szintjéhez.

Módosítás 190
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Azori-szigetek és Madeira: 102 
200000 EUR,

— Azori-szigetek és Madeira: XXX 
EUR,

Or. en
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Módosítás 191
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Azori-szigetek és Madeira: 102 
200000 EUR,

— Azori-szigetek és Madeira: 106 
210 000 EUR,

Or. en

Indokolás

A POSEI program alapvető fontosságú az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső 
régiók egyedi földrajzi elhelyezkedéséhez kapcsolódó konkrét kihívások kezelése 
szempontjából. A pénzügyi előirányzatokat legalább a 228/2013/EU rendeletben jelenleg 
előírt szinteken kell fenntartani. Ez a módosítás megtartja a jelenlegi pénzügyi 
rendelkezéseket.

Módosítás 192
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Azori-szigetek és Madeira: 
102 080 000 EUR,

— Azori-szigetek és Madeira: 
106 210 000 EUR,

Or. fr

Indokolás

Vissza kell térni a POSEI jelenlegi szintjéhez.

Módosítás 193
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Kanári-szigetek: 257 970 000 EUR. — Kanári-szigetek: XXX EUR.

Or. en

Módosítás 194
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Kanári-szigetek: 257 970 000 EUR. — Kanári-szigetek: 268 420 000 EUR.

Or. en

Indokolás

A POSEI program alapvető fontosságú az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső 
régiók egyedi földrajzi elhelyezkedéséhez kapcsolódó konkrét kihívások kezelése 
szempontjából. A pénzügyi előirányzatokat legalább a 228/2013/EU rendeletben jelenleg 
előírt szinteken kell fenntartani. Ez a módosítás megtartja a jelenlegi pénzügyi 
rendelkezéseket.

Módosítás 195
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Kanári-szigetek: 257 970 000 EUR, — Kanári-szigetek: 268 420 000 EUR,
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Or. fr

Indokolás

Vissza kell térni a POSEI jelenlegi szintjéhez.

Módosítás 196
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
25 900 000 EUR,

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
XXX EUR,

Or. en

Módosítás 197
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
25 900 000 EUR,

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
35 000 000 EUR,

Or. en

Indokolás

A módosítás megemeli a Franciaország legkülső régióra vonatkozó egyedi ellátási 
intézkedésekre fordított összeg jelenlegi felső határát. Ez a módosítás nincs kihatással a 
program átfogó költségvetésére.
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Módosítás 198
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
25 900 000 EUR,

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
35 000 000 EUR,

Or. fr

Indokolás

Emelni kell az egyedi ellátási szabályok felső határértékét a Franciaország tengerentúli 
megyéire vonatkozó termelési előrejelzések miatt.

Módosítás 199
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Azori-szigetek és Madeira: 20 
400 000 EUR,

— Azori-szigetek és Madeira: XXX 
EUR,

Or. en

Módosítás 200
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Azori-szigetek és Madeira: 20 
400 000 EUR,

— Azori-szigetek és Madeira: 21 
200 000 EUR,

Or. en

Indokolás

A módosítás fenntartja az egyedi ellátási intézkedésekre fordított összeg jelenlegi felső 
határait.

Módosítás 201
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Azori-szigetek és Madeira: 
20 400 000 EUR,

— Azori-szigetek és Madeira: 
21 200 000 EUR,

Or. fr

Indokolás

Vissza kell térni a az egyedi ellátási szabályok felső határértékének jelenlegi szintjéhez.

Módosítás 202
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Kanári-szigetek: 69 900 000 EUR. — Kanári-szigetek: XXX EUR.
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Or. en

Módosítás 203
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Kanári-szigetek: 69 900 000 EUR. — Kanári-szigetek: 72 700 000 EUR.

Or. en

Indokolás

A módosítás fenntartja az egyedi ellátási intézkedésekre fordított összeg jelenlegi felső 
határait.

Módosítás 204
Stéphane Bijoux

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Kanári-szigetek: 69 900 000 EUR, — Kanári-szigetek: 72 700 000 EUR,

Or. fr

Indokolás

Vissza kell térni a az egyedi ellátási szabályok felső határértékének jelenlegi szintjéhez.

Módosítás 205
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
A 229/2013/EU rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi 23 000 
000 EUR erejéig finanszírozza.

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi XXX 
EUR erejéig finanszírozza.

Or. en

Módosítás 206
Manolis Kefalogiannis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
A 229/2013/EU rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi 23 000 
000 EUR erejéig finanszírozza.

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi 
23 930 000 EUR erejéig finanszírozza.

(Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

(A 229/2013/EU rendelet)

Indokolás

A többéves pénzügyi keretre vonatkozó európai parlamenti állásfoglalással összhangban.

Módosítás 207
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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A 229/2013/EU rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi 23 000 
000 EUR erejéig finanszírozza.

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb 23,93 
millió EUR erejéig finanszírozza.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás megtartja a 229/2013/EK rendeletben foglalt jelenlegi pénzügyi 
rendelkezéseket.

Módosítás 208
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
A 229/2013/EU rendelet
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 6 
830 000 EUR-t.

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 
XXX EUR-t.

Or. en

Módosítás 209
Manolis Kefalogiannis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
A 229/2013/EU rendelet
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. fejezetben említett egyedi (3) A III. fejezetben említett egyedi 
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ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 6 
830 000 EUR-t.

ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 
7 110 000 EUR-t.

(Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Or. en

(A 229/2013/EU rendelet)

Indokolás

A többéves pénzügyi keretre vonatkozó európai parlamenti állásfoglalással összhangban

Módosítás 210
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
A 229/2013/EU rendelet
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 6 
830 000 EUR-t.

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 
7,11 millió EUR-t.

Or. en

Indokolás

A módosítás fenntartja az egyedi ellátási intézkedésekre fordított összeg jelenlegi felső 
határait.

Módosítás 211
Bronis Ropė
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont
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A 1305/2013/EU rendelet
1 melléklet – 1 a cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Második rész: Az uniós vidékfejlesztési 
támogatás bontása (2021)

Második rész: Az uniós vidékfejlesztési 
támogatás bontása (az átmeneti 
rendeletben meghatározott időszak korai 
szakaszában)

Or. en

Módosítás 212
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont
A 1305/2013/EU rendelet
I melléklet – 2 rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(folyó árakon, EUR-ban) (folyó árakon, EUR-ban)

2021 2021 
Belgium 67 178 046 Belgium X 
Bulgária 281 711 396 Bulgária X 
Csehország 258 773 203 Csehország X 
Dánia 75 812 623 Dánia X 
Németország 989 924 996 Németország X 
Észtország 87 875 887 Észtország X 
Írország 264 670 951 Írország X 
Görögország 509 591 606 Görögország X 
Spanyolország 1 001 202 880 Spanyolország X 
Franciaország 1 209 259 199 Franciaország X 
Horvátország 281 341 503 Horvátország X 
Olaszország 1 270 310 371 Olaszország X 
Ciprus 15 987 284 Ciprus X 
Lettország 117 307 269 Lettország X 
Litvánia 195 182 517 Litvánia X 
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Luxemburg 12 290 956 Luxemburg X 
Magyarország 416 202 472 Magyarország X 
Málta 12 207 322 Málta X 
Hollandia 73 151 195 Hollandia X 
Ausztria 480 467 031 Ausztria X 
Lengyelország 1 317 890 530 Lengyelország X 
Portugália 493 214 858 Portugália X 
Románia 965 503 339 Románia X 
Szlovénia 102 248 788 Szlovénia X 
Szlovákia 227 682 721 Szlovákia X 
Finnország 292 021 227 Finnország X 
Svédország 211 550 876 Svédország X 
EU összesen 11 230 561 046 EU összesen X 
Technikai segítségnyújtás 28 146 770 Technikai segítségnyújtás X 
Összesen 11 258 707 816 Összesen X 

Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 213
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont
A 1305/2013/EU rendelet
I melléklet – 2 rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2021 Átmeneti időszak (éves)
Belgium 67 178 046 Belgium X 
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Bulgária 281 711 396 Bulgária X 
Csehország 258 773 203 Csehország X 
Dánia 75 812 623 Dánia X 
Németország 989 924 996 Németország X 
Észtország 87 875 887 Észtország X 
Írország 264 670 951 Írország X 
Görögország 509 591 606 Görögország X 
Spanyolország 1 001 202 880 Spanyolország X 
Franciaország 1 209 259 199 Franciaország X 
Horvátország 281 341 503 Horvátország X 
Olaszország 1 270 310 371 Olaszország X 
Ciprus 15 987 284 Ciprus X 
Lettország 117 307 269 Lettország X 
Litvánia 195 182 517 Litvánia X 
Luxemburg 12 290 956 Luxemburg X 
Magyarország 416 202 472 Magyarország X 
Málta 12 207 322 Málta X 
Hollandia 73 151 195 Hollandia X 
Ausztria 480 467 031 Ausztria X 
Lengyelország 1 317 890 530 Lengyelország X 
Portugália 493 214 858 Portugália X 
Románia 965 503 339 Románia X 
Szlovénia 102 248 788 Szlovénia X 
Szlovákia 227 682 721 Szlovákia X 
Finnország 292 021 227 Finnország X 
Svédország 211 550 876 Svédország X 
EU összesen 11 230 561 046 EU összesen X 
Technikai segítségnyújtás 28 146 770 Technikai segítségnyújtás X 
Összesen 11 258 707 816 Összesen X 

Or. en

Módosítás 214
Isabel Carvalhais
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont
 Az 1307/2013/EU rendelet
II melléklet – táblázat – 7 a oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2021 2021

485 604 X 
773 772 X 
838 844 X 
846 125 X 

4 823 108 X 
167 722 X 

1 163 938 X 
1 856 029 X 
4 710 172 X 
7 147 787 X 

344 340 X 
3 560 186 X 

46 750 X 
299 634 X 
510 820 X 
32 131 X 

1 219 770 X 
4 507 X 

703 870 X 
664 820 X 

2 972 978 X 
584 650 X 

1 856 173 X 
129 053 X 
383 806 X 
506 000 X 
672 761 X 
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Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 215
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont
 Az 1307/2013/EU rendelet
II melléklet – táblázat – 7 a oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2021 Átmeneti időszak (éves)
485 604 X 
773 772 X 
838 844 X 
846 125 X 

4 823 108 X 
167 722 X 

1 163 938 X 
1 856 029 X 
4 710 172 X 
7 147 787 X 

344 340 X 
3 560 186 X 

46 750 X 
299 634 X 
510 820 X 
32 131 X 

1 219 770 X 
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4 507 X 
703 870 X 
664 820 X 

2 972 978 X 
584 650 X 

1 856 173 X 
129 053 X 
383 806 X 
506 000 X 
672 761 X 

Or. en

Módosítás 216
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont
 Az 1307/2013/EU rendelet
III melléklet – táblázat – 7 a oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2021 2021

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
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299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X
672,8 X

Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.

Módosítás 217
Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont
A 1307/2013/EU rendelet
III melléklet – táblázat – 7 a oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2021 Átmeneti időszak (éves)
485,6 X
776,3 X
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838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X
672,8 X

Or. en

Módosítás 218
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet
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A XXXX/2013/EU rendelet
VI melléklet – táblázat – 6 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2021-től 2021-től

25 721 X
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— X

27 970 X
— X

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— X

Or. en

Indokolás

In its resolution of 14 November 2018 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position with a view to an agreement the European Parliament affirmed that the 
budget allocation for the common agricultural policy for the 2021-2027 MFF should be 
maintained at the level of 2014-2020 in real terms, to which should be added the initial 
allocation of the agricultural reserve. The figures in this regulation should reflect the 
agreement on the 2021-2027 MFF with the Parliament´s consent, if not adopted in time, on 
basis of the provisions established on the article 312.º (4) of the TFUE.



AM\1200266HU.docx 127/127 PE648.430v01-00

HU

Módosítás 219
 Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet
A XXXX/2013/EU rendelet
VI melléklet – táblázat – 6 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2021-től 2021-től

25 721 X
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— X

27 970 X
— X

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— X

Or. en


