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VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 
229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben 
történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 
1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források 
és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))
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RÖVID INDOKOLÁS

Mivel a 2020 utáni közös agrárpolitikát szabályozó jogszabályi keretről még folynak a 
tárgyalások, a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében átmeneti intézkedéseket kell 
elfogadni, amelyek lehetővé teszik a meglévő rendeletek alkalmazhatóságának kiterjesztését 
az új rendszer bevezetéséig.  

A hatályos rendeleteket módosítani kell, különösen annak érdekében, hogy azok magukban 
foglalják az alkalmazandó összegeket/plafonokat, amelyeket a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó új többéves pénzügyi keretben kell rögzíteni.

Az első benyújtott módosítás célja a tagállamok értesítési időszakának 10 napról 30 napra 
történő meghosszabbítása.

A második módosítás lehetővé teszi, hogy az EMVA 2022–2027-es költségvetési juttatásait 
olyan, már lekötött intézkedésekre használják fel, amelyek 2021. december 31-nél későbbi 
kifizetéseket foglalnak magukban, amennyiben az alapok teljes mértékben felhasználásra 
kerülnek (ahogyan ez az 1310/2013/EU rendelet 3. cikke esetében is történt). Mivel az 
EMVA 2021-es egyetlen éves költségvetése nem lesz elegendő a 2014–2021-es időszakra 
vonatkozó programozási időszak kötelezettségvállalásainak finanszírozására, és azokéra, 
amelyekre az EMVA-előirányzatokat teljes mértékben elköltötték, a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy a 2014–2021-es kötelezettségvállalások folytonosságának biztosítása 
érdekében a 2022–2027-es programozási előirányzatokat új kötelezettségvállalásokra 
különítse el.

Az Európai Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó álláspontjával összhangban a 3–
6. módosítás célja, hogy a válságtartalékról szóló cikkben kimondja, hogy a tartalék 
indulótőkéjének a KAP költségvetését ki kell egészítenie, és azt a programozási időszak 
elején be kell helyezni a tartalékba. Továbbá annak érdekében, hogy ezt a pénz ne vesszen el, 
a tartalék működésének reformját úgy kell megtervezni, hogy az lehetővé tegye a le nem 
kötött pénzeszközök átvitelét 2021-ről a következő évekre.

A 7. módosítás megerősíti a tagállamok belső konvergenciával kapcsolatos kötelezettségeit.

Végül a 8–15. módosításban az előadó visszaállította a mezőgazdaság forrásait, összhangban 
az EP többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos álláspontjával.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 harminc 
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.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 1305/2013/EU rendeletben 
említett intézkedések értelmében a 
kedvezményezettek javára tett jogi 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kiadások a 2022–2027 közötti időszakban 
jogosultak lehetnek EMVA-
hozzájárulásra:
a) a 2022. január 1. és 2023. december 
31., vagy 2024. december 31. között 
teljesítendő kifizetések esetében azokban a 
tagállamokban, amelyek e rendelet 1. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
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úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják a 
2014–2020-as időszakot, amennyiben az 
1305/2013/EU rendelet és adott esetben az 
e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése 
alapján elfogadott vonatkozó program 
megfelelő intézkedéséhez rendelt pénzügyi 
támogatást már felhasználták; és
b) a 2023. december 31. vagy 2024. 
december 31. után teljesítendő kifizetések 
esetében azokban a tagállamokban, 
amelyek e rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban úgy döntöttek, 
hogy meghosszabbítják a 2014–2020-as 
időszakot.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
1306/2013/EU rendelet
25 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) a 25. cikk első bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

A közvetlen kifizetéseknek minden év 
elején a 26. cikkben említett pénzügyi 
fegyelmi mechanizmussal történő 
csökkentése révén létrejön egy olyan 
tartalék, amelynek célja további 
támogatást nyújtani a mezőgazdasági 
ágazat számára a mezőgazdasági termelést 
vagy értékesítést érintő súlyos válságok 
esetében (a mezőgazdasági ágazatot érintő 
válságokra képzett tartalék).

„Az EMGA keretében minden év elején 
létre kell hozni egy olyan tartalékot, 
amelynek célja további támogatást nyújtani 
a mezőgazdasági ágazat számára 
piacirányítási és -stabilizációs 
intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági 
termelést vagy értékesítést érintő súlyos 
válságok gyors kezeléséhez (a 
mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra 
képzett tartalék). ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX:02013R1306-20180101 )

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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1306/2013/EU rendelet
25 cikk – 3 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.

2021-ben a tartalék összege az EMGA és 
az EMVA költségvetésein felül 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.

___________________ _________________
* A Tanács (EU) […] rendelete […] a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről (HL...).”

* A Tanács (EU) […] rendelete […] a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről (HL...).”

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1306/2013/EU rendelet
25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a 25. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„A következő évek elején a tartalék 
összegének el kell érnie legalább a 2021-
ben allokált kezdeti összeget, és azt az éves 
költségvetési eljárás keretében vagy adott 
esetben az év során ki kell igazítani a 
piaci válságok alakulásának vagy a folyó 
vagy a következő évi kilátásoknak 
megfelelően, figyelembe véve az EMGA-
hoz rendelt, rendelkezésre álló bevételeket 
vagy az EMGA részleges felső határa alatt 
rendelkezésre álló előirányzatokat. Abban 
az esetben, ha az említett rendelkezésre 
álló előirányzatok nem elegendőek, az 
első bekezdésben említett kezdeti összeg 
határain belül pénzügyi fegyelmi 
mechanizmus alkalmazására kerülhet sor 
a válságtartalék feltöltése érdekében.”;
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Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
1306/2013/EU rendelet
25 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) a 25. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* 12. cikke 
(2) bekezdésének d) pontjától eltérve a 
tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli 
korlátozás nélkül átvihetők a tartalék 
következő pénzügyi években történő 
finanszírozására.
___________________
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. 
július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o).”;

Or. en

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vonatkozóan a tagállamok a (11) bekezdés 
alkalmazása révén döntenek további belső 
konvergencia alkalmazása mellett;

Or. en

Módosítás 8

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. en

Módosítás 9

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. en

Módosítás 10

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.

Or. en
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Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
25 900 000 EUR,

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
26 900 000 EUR,

Or. en

Módosítás 12

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

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 14

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

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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 
7 110 000 EUR-t.

Or. en


