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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Harangozó Gábor módosítása

Módosítás 23
6. preambulumbekezdés

(6) Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap, továbbiakban az 
„Alap”, tevékenységeinek és azoknak a 
műveleteknek, amelyekhez hozzájárul, 
konzisztensnek és kompatibilisnek kell 
lenniük a többi közösségi politikával és meg 
kell felelniük minden közösségi 
jogszabálynak.

(6) Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap, továbbiakban az 
„Alap”, tevékenységeinek és azoknak a 
műveleteknek, amelyekhez hozzájárul, 
konzisztensnek és kompatibilisnek kell 
lenniük a többi közösségi politikával, 
különösen a vidéki területek társadalmi-
gazdasági és területi kohéziójáról szólókkal,
és meg kell felelniük minden közösségi
jogszabálynak.
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Or. en

Indokolás

A területi sajátosságok meghatározásakor a strukturális alapok a vidéki területekbe 
avatkoznak be. Az  EVFMA beavatkozásokban rendkívül fontos a következetesség és a 
stratégiai tervezés biztosítása.

Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 24
6. preambulumbekezdés

(6) Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap, továbbiakban az 
„Alap”, tevékenységeinek és azoknak a 
műveleteknek, amelyekhez hozzájárul, 
konzisztensnek és kompatibilisnek kell 
lenniük a többi közösségi politikával és meg 
kell felelniük minden közösségi 
jogszabálynak.

(6) Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap, továbbiakban az 
„Alap”, tevékenységeinek és azoknak a 
műveleteknek, amelyekhez hozzájárul, 
konzisztensnek és kompatibilisnek kell 
lenniük a vidéki területek kohéziós 
politikájával, és a többi közösségi 
politikával, és meg kell felelniük minden 
közösségi jogszabálynak.

Or. fr

Indokolás

A vidéki területeken még mindig aktívan kihasználják a helyi sajátosságokkal való 
foglalkozásra utaló különleges előírások értelmében a Strukturális Alapokat. Ezért a 
kezdetektől biztosítani kell, hogy az EVFMA keretében végzett tevékenységek megfeleljenek a 
kohéziós politikának (és ki is egészítsék azokat).  

Harangozó Gábor módosítása

Módosítás 25
7. preambulumbekezdés

(7) A vidékfejlesztés javára végzett 
tevékenysége során a Közösség ügyel arra, 
hogy a Szerződés 2. és 3. cikkével 
összhangban bátorítsa az egyenlőtlenségek 
felszámolását és a nők és férfiak egyenlő 
elbánásának előmozdítását.

(7) A vidékfejlesztés javára végzett 
tevékenysége során a Közösség ügyel arra, 
hogy a Szerződés 2. és 3. cikkével 
összhangban bátorítsa az egyenlőtlenségek 
felszámolását és a nők és férfiak 
diszkriminációtól mentes, egyenlő 
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elbánásának előmozdítását.

Or. en

Indokolás

A diszkriminációmentesség elvének szélesebb a hatóköre, mint a pusztán nemi alapon nyugvó 
követelményben tartalmazottnak. A diszkrimináció minden formáját figyelembe kell venni a 
Szerződés 13. cikke szerint.

Jillian Evans, Elisabeth Schroedter módosítása

Módosítás 26
8 a (új) preambulumbekezdés

(8a) A kulturális fejlődés, a természetes és 
az ember-alkotta környezet minősége, az 
élet minőségi és kulturális dimenziója, 
valamint a fenntartható turizmus fejlődése 
hozzájárul a vidéki területek gazdaságilag 
és társadalmilag vonzóbbá tételéhez, 
amennyiben ösztönzik a fenntartható 
foglalkoztatás megteremtését. 

Or. en

Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 27
10. preambulumbekezdés

(10) A vidékfejlesztés programozásának 
meg kell felelnie a közösségi és nemzeti 
prioritásoknak, és ki kell egészítenie az 
egyéb közösségi politikákat, különösen a 
mezőgazdasági piaci politikát, a kohéziós 
politikát és a Közös Halászati Politikát.

(10) A vidékfejlesztés programozásának 
meg kell felelnie a közösségi és nemzeti 
prioritásoknak, és ki kell egészítenie az 
egyéb közösségi politikákat, különösen a 
mezőgazdasági piaci politikát, a kohéziós 
politikát, a társadalmi integráció, a 
diszkriminációmentesség, az egyenlő 
esélyek politikáit, és a Közös Halászati 
Politikát.

Or. el
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Indokolás

A Harkin asszony által jogosan javasolt utalás a diszkriminációmentességre nem 
szükségszerűen jelenti az ‘egyenlő esélyek’ előmozdítását is. 

Harangozó Gábor módosítása

Módosítás 28
10. preambulumbekezdés

(10) A vidékfejlesztés programozásának 
meg kell felelnie a közösségi és nemzeti 
prioritásoknak, és ki kell egészítenie az 
egyéb közösségi politikákat, különösen a 
mezőgazdasági piaci politikát, a kohéziós 
politikát és a Közös Halászati Politikát.

(10) A vidékfejlesztés programozásának 
meg kell felelnie a közösségi és nemzeti 
prioritásoknak, és ki kell egészítenie az 
egyéb közösségi politikákat, különösen a 
mezőgazdasági piaci politikát, a kohéziós 
politikát és a Közös Halászati Politikát. Az 
EVFMA használata ezért hozzá kell, hogy 
járuljon az ERFA és az ESZA 
fellépéseknek a vidéki stratégiai tervekbe 
való belefoglalásával a konvergencia 
célkitűzés és a vidéki területek 
versenyképességének célkitűzése közötti 
együttműködéshez. A következetességet 
biztosítani kell mind a tervezés, mind pedig 
a végrehajtás szintjén.  

Or. en

Jillian Evans, Elisabeth Schroedter módosítása

Módosítás 29
30. preambulumbekezdés

(30) A földhasználat specifikus módszerei 
támogatásának hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődéshez, különösen arra 
ösztönözve a gazdákat és az 
erdőbirtokosokat, hogy a természetes 
környezet és táj megőrzésének és a 
természeti erőforrások megvédésének és 
javításának szükségességével 
összeegyeztethető földhasználati 
módszereket alkalmazzanak. Ennek hozzá 

(30) A földhasználat specifikus módszerei 
támogatásának hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődéshez, különösen arra 
ösztönözve a gazdákat és az 
erdőbirtokosokat, hogy a természetes 
környezet és táj megőrzésének és a 
természeti erőforrások megvédésének és 
javításának szükségességével 
összeegyeztethető földhasználati 
módszereket alkalmazzanak. Ennek hozzá 
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kell járulnia a 6. Közösségi 
Környezetvédelmi Akcióprogram és az 
Elnökségnek a Fenntartható Fejlődés 
Stratégiájára vonatkozó döntései 
megvalósításához. A legfontosabb kezelendő 
kérdések magukban foglalják a biológiai 
sokféleséget, a NATURA 2000 élőhely-
kezelést, a víz- és talajvédelmet, az éghajlati 
változás enyhítését, beleértve az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését, az ammónia-kibocsátás 
csökkentését és a rovarirtó szerek 
fenntartható alkalmazását. 

kell járulnia a 6. Közösségi 
Környezetvédelmi Akcióprogram és az 
Elnökségnek a Fenntartható Fejlődés 
Stratégiájára vonatkozó döntései 
megvalósításához. A legfontosabb kezelendő 
kérdések magukban foglalják a biológiai 
sokféleséget, a NATURA 2000 élőhely-
kezelést, a víz- és talajvédelmet, az éghajlati 
változás enyhítését, beleértve az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését, az ammónia-kibocsátás 
csökkentését és a rovarirtó szerek 
fenntartható alkalmazását. A Natura 2000 
azon irányítási tevékenységeit, melyeket 
sem a strukturális, sem pedig a 
vidékfejlesztési alapból nem lehet 
finanszírozni, a LIFE+ javaslaton belüli, 
biodiverzitásra kijelölt EU alap 
finanszírozza.

Or. en

Indokolás

A Natura 2000 finanszírozásáról szóló állásfoglalásában, 2005. március 10-én, az Európai 
Parlament a vidékfejlesztési és a strukturális alap Natura 2000 megfelelő 
társfinanszírozásához való hozzájárulását elégetlennek találta, és ezért ragaszkodott ahhoz, 
hogy a LIFE+ javaslaton belül erre a célra jelöljék ki egy alap létrehozását.

Jillian Evans módosítása

Módosítás 30
43 a (új) preambulumbekezdés

(43a) A hátrányos helyzetű területi státusz 
minden felülvizsgálatát az érintettekkel 
történő konzultációval kell elvégezni 
nemzeti, regionális és helyi szinten, és 
figyelembe kell venni a társadalmi-
gazdasági jelzőket.

Or. en
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Richard Seeber módosítása

Módosítás 31
45. preambulumbekezdés

(45) Szükség van a vidéki területeken 
történő változások támogatására a 
gazdálkodási tevékenységeiknek a nem 
mezőgazdasági tevékenységek felé történő 
diverzifikálása és a nem mezőgazdasági 
ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás 
elősegítése, az alapszolgáltatások javítása és 
a vidéki területeket vonzóbbá tévő 
beruházások végrehajtása révén a gazdasági 
és társadalmi visszaesés és a vidék 
elnéptelenedése felé mutató tendencia 
visszafordítása érdekében. E vonatkozásban 
törekedni kell az emberi potenciál 
növelésére is.

(45) Szükség van a vidéki területeken 
történő változások támogatására a 
gazdálkodási tevékenységeiknek a nem 
mezőgazdasági tevékenységek felé történő 
diverzifikálása és a nem mezőgazdasági 
ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás 
elősegítése, az alapszolgáltatások javítása és 
a vidéki területeket vonzóbbá tévő 
beruházások végrehajtása révén a gazdasági 
és társadalmi visszaesés és a vidék 
elnéptelenedése felé mutató tendencia 
visszafordítása érdekében. A nem agrár 
üzletágak, mint például a szakmunkák, a 
turizmussal kapcsolatos vállalkozások, a 
helyi éttermek és a gazdálkodási ágazaton 
kívüli kezdeményezések, a vidéki gazdaság 
fontos alappillérei. Ezen üzletágak 
támogatása nem csak a vidéki területek 
elnéptelenedését akadályozza meg, hanem 
megerősíti azokat, és összhangban van a 
lisszaboni célkitűzéssel, valamint az Unió 
növekedési és munkahelyteremtési 
prioritásaival. E vonatkozásban törekedni 
kell az emberi potenciál növelésére is.

Or. en

Indokolás

A salzburgi konferencia (2003) vidékfejlesztésre vonatkozó következtetései egyértelműen és 
helyesen azt állítják, hogy a vidéki területek fejlesztését már nem lehet egyedül a 
mezőgazdaságra alapozni, és, hogy a mezőgazdaságon belüli és azon túli diverzifikálás 
elengedhetetlen a túlélőképes és fenntartható vidéki közösségek támogatásához. Ezt a 
következtetést támasztja alá a lisszaboni célkitűzés és az EU prioritásai – a növekedés és a 
foglalkoztatás. A módosítás kiemeli a nem agrár résztvevők jelentőségét a vidéki 
gazdaságban, és összhangban áll ezekkel a prioritásokkal.
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Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 32
56. preambulumbekezdés

(56) Ezeken az összegeken felül a 
tagállamoknak a [KAP finanszírozásáról 
szóló] …/…/EK rendelet 12. cikke (2) 
bekezdésében előírt modulációval képzett 
összegeket is számba kell venniük.

(56) Ezeken az összegeken felül a 
tagállamoknak a [KAP finanszírozásáról 
szóló] …/…/EK rendelet 12. cikke (2) 
bekezdésében előírt modulációval képzett 
összegeket is számba kell venniük, és 
biztosítaniuk kell, hogy felhasználásuk a 
teljes vidékfejlesztési politika megerősítését 
szolgálja.  

Or. fr

Indokolás

A moduláció eredményeként keletkezett összegeket a második alappillérhez kell 
hozzárendelni, annak érdekében, hogy a gazdáknak kiosztott és a vidékfejlesztésben részt vevő 
egyéb feleknek kiutalt finanszírozások közötti egyensúlyt vissza lehessen állítani. A moduláció 
értéke (melynek határozott kapcsolódó adminisztrációs költsége van) megkérdőjelezhető 
lenne, ha az egyetlen cél, amit szolgál, annak a finanszírozásnak az elosztása lenne, mely a 
gazdák körében keletkezett, akiknek egységes segélykifizetései éppen e miatt a moduláció 
miatt csökkentek.

Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 33
60. preambulumbekezdés

(60) Az Alap munkája hatékonyságának, 
pártatlanságának és fenntartható hatásának 
biztosítása érdekében szükség van olyan 
rendelkezésekre, amelyek garantálják, hogy 
a vállalkozásokba történő befektetések 
tartósak, és elkerülik azt, hogy ezt az alapot 
a tisztességtelen verseny bevezetésére 
használják fel.

(60) Az Alap munkája hatékonyságának, 
pártatlanságának és fenntartható hatásának 
biztosítása érdekében szükség van olyan 
rendelkezésekre, amelyek garantálják, hogy 
a vállalkozásokba történő befektetések 
tartósak, és elkerülik azt, hogy ezt az alapot 
a tisztességtelen verseny bevezetésére 
használják fel; a Kisvállalkozások Chartáját 
(melyet a santa maria de feira-i Európai 
Tanács fogadott el 2000-ben) követni kell.

Or. fr
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Indokolás

A Kisvállalkozások Európai Chartájának elfogadása kiemelte azt a fontos hozzájárulást, 
melyet a kisvállalkozások tesznek az Európai Unión belül a növekedéshez, a 
versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz. Az ilyen vállalkozások fontos szerepet játszanak a 
vidéki területek újjáélesztésében, és köztük kohéziót teremtenek.

Jillian Evans, Elisabeth Schroedter módosítása

Módosítás 34
3. cikk

Az Alap az egész Közösségben mindenütt 
kiegészítő jelleggel járul hozzá a 
fenntartható vidékfejlesztés elősegítéséhez a 
Közös Agrárpolitika piac- és 
jövedelemtámogatási politikákhoz, a 
Kohéziós politikához és a Közös Halászati 
Politikához.

Az Alap az egész Közösségben mindenütt 
kiegészítő jelleggel járul hozzá a 
fenntartható vidékfejlesztés elősegítéséhez, 
és a vidéki területek elnéptelenedésének 
megakadályozásához, a Közös Agrárpolitika 
piac- és jövedelemtámogatási politikákhoz, a 
Kohéziós politikához és a Közös Halászati 
Politikához.

Or. en
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Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 35
3. cikk

Az Alap az egész Közösségben mindenütt 
kiegészítő jelleggel járul hozzá a 
fenntartható vidékfejlesztés elősegítéséhez a 
Közös Agrárpolitika piac- és 
jövedelemtámogatási politikákhoz, a 
Kohéziós politikához és a Közös Halászati 
Politikához.

Az Alap az egész Közösségben mindenütt 
kiegészítő jelleggel járul hozzá a 
fenntartható vidékfejlesztés elősegítéséhez a 
Közös Agrárpolitika piac- és 
jövedelemtámogatási politikákhoz, a 
Kohéziós politikához, a társadalmi 
integráció, a diszkriminációmentesség, az 
egyenlő esélyek támogatása politikáihoz, és 
a Közös Halászati Politikához.

Or. el

Indokolás

A Harkin asszony által jogosan javasolt utalás a ‘diszkriminációmentességre’ nem 
szükségszerűen jelenti az ‘egyenlő esélyek’ előmozdítását is.

Jillian Evans, Elizabeth Schroedter módosítása

Módosítás 36
4. cikk, (1) bekezdés, (c) pont

(c) az életminőség javításához a vidéki 
területeken és a gazdasági tevékenység 
diverzifikálásának ösztönzéséhez.

(c) az életminőség javításához és a 
kulturális fejlődéshez a vidéki területeken és 
a gazdasági tevékenység diverzifikálásának 
ösztönzéséhez.

Or. en
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Harangozó Gábor módosítása

Módosítás 37
4. cikk, (1) bekezdés, (c) pont

(c) az életminőség javításához a vidéki 
területeken és a gazdasági tevékenység 
diverzifikálásának ösztönzéséhez.

(c) az életminőség javításához a vidéki 
területeken és a gazdasági tevékenység 
fejlesztésének és diverzifikálásának 
ösztönzéséhez.

Or. en

Indokolás

A vidéki területeken az életminőség javítását nem lehet elérni csak az új gazdasági 
tevékenységek támogatásával. Ösztönözni kell a meglevő gazdasági tevékenységek fejlesztését 
is.

Bairbre de Brún módosítása

Módosítás 38
4. cikk, (1) bekezdés, (ca) új pont

(ca): társadalmi integráció és 
diszkriminációmentesség a vidéki 
területeken.

Or. en

Indokolás

A társadalmi integráció és a diszkriminációmentesség közösségi politikájának átívelését 
tükrözni kell a vidékfejlesztésben.

Elspeth Attwooll módosítása

Módosítás 39
5. cikk, (2) bekezdés

2.  A Bizottság és a tagállamok biztosítják 
azt, hogy az Alaptól és a tagállamoktól 
származó támogatás összhangban álljon a 
Közösség tevékenységeivel, politikáival és 

2. A Bizottság és a tagállamok biztosítják 
azt, hogy az Alaptól és a tagállamoktól 
származó támogatás összhangban álljon a 
Közösség tevékenységeivel, politikáival és 
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prioritásaival. Az Alap segítségnyújtásának 
összhangban kell lennie a Gazdasági és 
Szociális Kohézió célkitűzéseivel és 
különösen az Európai Halászati Alap 
célkitűzéseivel.

prioritásaival. Az Alap segítségnyújtásának 
összhangban kell lennie a Gazdasági és 
Szociális Kohézió célkitűzéseivel és 
különösen az Európai Halászati Alap és a 
környezetvédelmi politikai célkitűzéseivel.

Or. en

Harangozó Gábor módosítása

Módosítás 40
5. cikk, (2) bekezdés

2.  Az Alaptól származó támogatás 
összhangban álljon a Gazdasági és Szociális 
Kohézió célkitűzéseivel és különösen az 
Európai Halászati Alap célkitűzéseivel.

2. Az Alaptól származó támogatás 
összhangban álljon a Gazdasági, Szociális és 
Területi Kohézió célkitűzéseivel és 
különösen az Európai Halászati Alap 
célkitűzéseivel.

Or. en

Indokolás

Az Európai Kohéziós politika területi aspektusát meg kell említeni. 

Bairbre de Brún módosítása

Módosítás 41
6. cikk, (1) bekezdés, (c) pont

(c) bármely más megfelelő szervezettel, 
amely a civil társadalmat képviseli, a nem 
kormányzati (különösen a 
környezetvédelmi) szervezetekkel és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításáért 
felelős testületekkel.

(c) bármely más megfelelő szervezettel, 
amely a civil társadalmat képviseli, a nem 
kormányzati (különösen a 
környezetvédelmi) szervezetekkel és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításáért 
felelős, és a Szerződés 13. cikkében leírtak 
alapján a diszkrimináció ellen harcoló
testületekkel.

Or. en
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Indokolás

Annak biztosítása, hogy a diszkrimináció minden formája figyelembe vételre kerül. 

Lambert van Nistelrooij módosítása

Módosítás 42
7. cikk

7. A tagállamok felelősek a vidékfejlesztési 
programok megfelelő területi szintű 
végrehajtásáért a saját intézményi 
rendelkezéseiknek megfelelően. Ennek a 
feladatkörnek az ellátása e rendelettel 
összhangban történik.

7. A tagállamok felelősek a vidékfejlesztési 
programok megfelelő területi szintű 
végrehajtásáért a saját intézményi 
rendelkezéseiknek megfelelően. Ennek a 
feladatkörnek az ellátása e rendelettel és az 
Európa Alkotmányát létrehozó 
Szerződésben leírt, szubszidiaritásról szóló 
jogszabályokkal összhangban történik.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament által elfogadott új Európai Alkotmány hangsúlyozza a nemzeti 
parlamentek és a régiók különleges szerepét. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti intézményi 
intézkedések magukban foglalják a személyre szabott együttműködést a nemzeti, regionális és 
helyi keretrendszerekkel.  

Elspeth Attwooll módosítása

Módosítás 43
8. cikk, cím

Nemek közötti egyenlőség Diszkriminációmentesség

Or. en

Indokolás

A fogalmazó 6. módosításával való összhang biztosítása érdekében 
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Bairbre de Brún módosítása

Módosítás 44
8. cikk, (1) bekezdés

A tagállamok és a Bizottság a program 
megvalósításának összes szakaszában 
előmozdítja a férfiak és a nők közötti 
egyenlőséget.

A tagállamok és a Bizottság a program 
megvalósításának összes szakaszában 
előmozdítja a férfiak és a nők közötti 
egyenlőséget, és a Szerződés 13. cikkében 
felsoroltak alapján való mindennemű 
diszkriminációtól való mentességet.

Or. en

Indokolás

A diszkriminációmentességi politikáknak ki kell terjedniük az összes kategóriára, nem csak a 
nemekre.  

Jillian Evans módosítása

Módosítás 45
11. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállam az Alap és az érintett tagállam 
cselekvési prioritásait jelző, a Közösség 
vidékfejlesztési stratégiai iránymutatását, 
azok specifikus céljait, az Alapból és más 
finanszírozási forrásokból származó 
hozzájárulást figyelembe vevő nemzeti 
stratégiai tervet nyújt be.

1. A tagállam vagy más illetékes hatóság az 
Alap és az érintett tagállam és régiók
cselekvési prioritásait jelző, a Közösség 
vidékfejlesztési stratégiai iránymutatását, 
azok specifikus céljait, az Alapból és más 
finanszírozási forrásokból származó 
hozzájárulást figyelembe vevő nemzeti 
stratégiai tervet nyújt be.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie a szubszidiaritás elvét, és azt a tényt, hogy néhány 
tagállamban a vidékfejlesztési hatáskört átruházták, és az nem kizárólag a központi kormány 
feladata.
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Lambert van Nistelrooij módosítása

Módosítás 46
11. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállam az Alap és az érintett tagállam 
cselekvési prioritásait jelző, a Közösség 
vidékfejlesztési stratégiai iránymutatását, 
azok specifikus céljait, az Alapból és más 
finanszírozási forrásokból származó 
hozzájárulást figyelembe vevő nemzeti 
stratégiai tervet nyújt be.

1.  A tagállam az Alap és az érintett tagállam 
cselekvési prioritásait jelző, a regionális 
hatóságok eredményeit, tapasztalatait, és 
értékeléseit, továbbá a régiók és a helyi 
hatóságok hozzájárulásait, valamint a 
Közösség vidékfejlesztési stratégiai 
iránymutatását, azok specifikus céljait, az 
Alapból és más finanszírozási forrásokból 
származó hozzájárulást figyelembe vevő 
nemzeti stratégiai tervet nyújt be.

Or. en

Indokolás

A nemzeti stratégiai tervnek tükröznie kell a többszintű kormányzati tapasztalatokat a 
mezőgazdasági társadalmat illetően. A szubszidiaritás itt azt jelenti, hogy a régiók és a helyi 
hatóságok tapasztalatait át kell gondolni; végül a nemzeti szintre való visszahelyezés felé 
mutató tendenciákat meg kell gátolni.  Alulról felfele történő megközelítésre van szükség. 

Elspeth Attwooll módosítása

Módosítás 47
11. cikk, (3) bekezdés, (e) pont

(e) a többi KAP eszközzel és a Kohéziós 
politikával való összhangot biztosító 
eszközöket;

(e) a többi KAP eszközzel, az Európai 
Halászati Alappal, a LIFE+-szal, és a 
Kohéziós politikával való összhangot 
biztosító eszközöket;

Or. en

Bairbre de Brún módosítása

Módosítás 48
11. cikk, (3) bekezdés, (g a) (új) pont

(ga) annak körvonalazása, hogy a terv 
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miként járul hozzá a társadalmi 
integrációhoz és a 
diszkriminációmentességhez 

Or. en

Indokolás

A tervnek tükröznie kell a közösségi célkitűzések minden átívelését. 

Bairbre de Brún módosítása

Módosítás 49
11a cikk, (2) a (új) bekezdés

2a. A tagállamok ezeket a feladatokat a 
Bizottsággal egyeztetett meghatározott időn 
belül végezzék el, hogy megakadályozzanak 
minden szükségtelen késlekedést az 
operatív terv létrehozásában. 

Or. en

Indokolás

Néhány tagállam és kormányszerv szükségtelenül késleltette a finanszírozási programok 
bevezetéséhez szükséges különféle mechanizmusok létrehozását. Ez jelentős feszültséget 
okozott a kezelő hatóságok azon képességében, hogy teljesíthessék a kifizetési célokat.  A 
tagállamoknak és kormányszerveiknek be kell tartaniuk egy egyezményes ütemezést a 
program elindításában, hogy ez a jövőben ne történjen meg. 

Bairbre de Brún módosítása

Módosítás 50
12. cikk, (2) bekezdés, (b a) (új) pont

(ba) az a mód, ahogyan a programok 
hozzájárulnak a társadalmi integrációhoz 
és a diszkriminációmentességhez 

Or. en
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Indokolás

Az éves jelentésnek mérnie kell a társadalmi integrációban és a diszkriminációmentességben 
elért előrehaladást.
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Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 51
14. cikk, (2) bekezdés

2. A tagállam vagy az egész területére vagy 
minden egyes régiója számára nyújt be egy-
egy egységes programot.

2. A tagállam vagy az egész területére vagy 
minden egyes régiója számára nyújt be egy-
egy egységes programot, de benyújthat 
nemzeti programot is bizonyos 
intézkedésekre és egyéb intézkedésekre 
vonatkozó regionális programokat is, 
melyeket az adott régiók adott ágazati vagy 
földrajzi sajátosságaihoz kell igazítani. 

Or. fr

Indokolás

Azt a szabályt kell elfogadni, amely lehetővé teszi a vidékfejlesztési intézkedésekből a lehető 
legnagyobb haszon elérését. A szubszidiaritás elve értelmében az intézkedéseket azon a 
szinten kell megtenni, amelyet a legmegfelelőbbnek ítélnek, figyelembe véve az egyes EU 
tagállamokban a hatalom és a felelősség megszervezésének és kijelölésének módját.  

Elspeth Attwooll módosítása

Módosítás 52
15. cikk, (g) pont

(g) a KAP egyéb eszközeivel a Kohéziós 
politika révén, valamint az Európai 
Halászati Alap által finanszírozott 
intézkedésekkel fennálló kiegészítő jellegre 
vonatkozó tájékoztatást;

(g) a KAP egyéb eszközeivel a Kohéziós 
politika által, a LIFE+ által, és az Európai 
Halászati Alap által finanszírozott 
intézkedésekkel fennálló kiegészítő jellegre 
vonatkozó tájékoztatást;

Or. en

Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 53
16. cikk

A 4. cikkben említett három cél 
mindegyikéhez való közösségi pénzügyi 

A 4. cikkben említett három cél 
mindegyikéhez való közösségi pénzügyi 
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hozzájárulás az Alapnak a IV. cím I. fejezete 
alatti I. szakaszban és III. szakaszban 
említett I. és III. prioritás tengelyekre 
vonatkozó programhoz való teljes 
hozzájárulása legalább 15%-át, míg az 
Alapnak az I. fejezet II. szakaszában említett 
II. prioritás tengelyre vonatkozó programhoz 
való teljes hozzájárulásának 25%-át teszi ki.

hozzájárulás az Alapnak a IV. cím I. fejezete 
alatti I. szakaszban és III. szakaszban 
említett I. és III. prioritás tengelyekre 
vonatkozó programhoz való teljes 
hozzájárulása legalább 15%-át, míg az 
Alapnak az I. fejezet II. szakaszában említett 
II. prioritás tengelyre vonatkozó programhoz 
való teljes hozzájárulásának 25%-át teszi ki. 
A három tengely közötti ezen egyensúlynak 
biztosítania kell azt, hogy a Bizottság által 
kiválasztott többszintű ágazati és 
funkcionális megközelítést követik, 
valamint lehetővé kell tennie a 
vidékfejlesztési politika számára, hogy 
eleget tegyen a vidéki területek igényeinek.  

Or. fr

Indokolás

Az első két módosítás célja a nyomtatási hibák kijavítása, melyeket e fontos cikkben vétettek, 
és melyek nehezítették a megértést. 

A kiegészítő új mondat megfogalmazása hangsúlyozza a javaslat jelentőségét, miszerint 
minimális finanszírozási összegeket kell elosztani a különböző tengelyek mentén, az ágazati 
dimenzió és a területi dimenzió közötti egyensúly megteremtése érdekében, és azért, hogy a 
vidékfejlesztési politika ne legyen részrehajló a mezőgazdaság javára. 

Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 54
17. cikk

1. A tagállam a vidékfejlesztési programokat 
a 6. cikkben említett partnerekkel való 
szoros együttműködést követve hozza létre.

1. A tagállam a vidékfejlesztési programokat 
a 6. cikkben említett partnerekkel való 
szoros együttműködést követve hozza létre. 
Minden tagállam dolgozzon ki és tegyen 
közzé konzultációs tervet, majd ezt 
követően, a stratégiai tervek benyújtása 
előtt, terjesszen elő jelentést a konzultációs 
eljárás jellegéről és eredményeiről. 

Or. el
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Indokolás

A konzultációk átláthatósága alapvetően fontos, de a konzultációk eredményeit időben közzé 
kell tenni, hogy legyen lehetőség intézkedni az azonosított szabálytalanságok esetén.

Jillian Evans, Elisabeth Schroedter módosítása

Módosítás 55
17. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállam a vidékfejlesztési programokat 
a 6. cikkben említett partnerekkel való 
szoros együttműködést követve hozza létre. 

1. A tagállam a vidékfejlesztési programokat 
intézményi szerkezete alapján, a 6. cikkben 
említett partnerekkel való szoros 
együttműködést követve hozza létre. 

Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie a szubszidiaritás elvét, és azt a tényt, hogy néhány 
tagállamban a vidékfejlesztési hatáskört átruházták, és az nem kizárólag a központi kormány 
feladata. 

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 56
19. cikk, (b) pont, (v) a (új) pont

(va) pénzügyi-tervezési eszközök 
használata,

Or. pt

Indokolás

A pénzügyi lehetőségek szerkezeti átalakítását és fejlesztését, valamint az innováció 
támogatását célzó intézkedésekbe bele kell foglalni az olyan pénzügyi-tervezési eszközöket, 
mint például a kockázati tőkealapok és más mozgatható alapok, a vidéki tulajdon alapok, 
továbbá a garancia és kölcsönös garancia alapok
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Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 57
19. cikk, (b) pont, (v) b (új) pont

(vb) kísérleti fejlesztés;

Or. pt

Indokolás

A pénzügyi lehetőségek szerkezeti átalakítását és fejlesztését, valamint az innováció 
támogatását célzó intézkedésekbe bele kell foglalni a kísérleti fejlesztés támogatását, új 
termékek, gyártási módszerek és technológiák, valamint szervezeti és irányítási módszerek 
kidolgozása, és a gyártásban vagy használatban már meglevő termékek, technológiák és 
módszerek javítása céljából. 

Jillian Evans módosítása

Módosítás 58
19. cikk, (c) pont, (iii a) (új) pont

(iiia) az olyan kezdeményezések 
támogatása, mint például a helyi gazdák 
piacai és az élelmiszerminőségi helyi 
beszerzési rendszerek 

Or. en

Lambert van Nistelrooij módosítása

Módosítás 59
21. cikk, (1) bekezdés, (c) pont

(c) a gazdasági tevékenységük fejlesztésére 
vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be.

(c) a gazdasági tevékenységük fejlesztésére 
vonatkozó üzleti tervet nyújtanak be 
(különös figyelmet fordítva innovációs) 
lehetőségeikre.

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a fiatal gazdák rendelkezésre álló emberi potenciálját ki lehessen 
használni, miközben kiváló minőségű vidéki termékeket állítanak elő, az innovatív termelést és
az új technológiai módszereket a bizottsági és tanácsi javaslatokban teljes mértékben le kell 
fedni.

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 60
22. cikk, (2) bekezdés, 2. albekezdés, (b) a (új) pont

(ba) legyen az egy egyén vagy kollektíva, 
amely átveszi a felszabadított földet és nem 
mezőgazdasági tevékenységhez használja 
(nem mezőgazdasági átvevő), úgymint 
erdőgazdálkodás vagy természeti tartalék 
képzése olyan módon, amely 
összeegyeztethető a környezet és a 
természeti világ minőségének védelmével és 
javításával;

Or. pt

Indokolás

Rendelkezni kell a mezőgazdaságban nem résztvevő egyéneknek vagy szerveknek átadott 
földekről.

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 61
22. cikk, (3) bekezdés

3. A korkedvezményes nyugdíjazási 
támogatás teljes időtartama az átadó és a 
gazdasági dolgozó esetében nem haladhatja 
meg a 10 év időtartamot. Nem tarthat tovább 
az átadó 70-ik születésnapját és a gazdasági 
dolgozó rendes nyugdíjazási korát követően.

3. A korkedvezményes nyugdíjazási 
támogatás teljes időtartama az átadó és a 
gazdasági dolgozó esetében nem haladhatja 
meg a 15 év időtartamot. Nem tarthat tovább 
az átadó 75-ik születésnapját és a gazdasági 
dolgozó rendes nyugdíjazási korát követően.

Or. pt
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Indokolás

Az átadó életkorára (75 év) és a támogatás időtartamára (15 év) vonatkozó jelenlegi 
feltételeknek hatályban kell maradniuk.

Lambert van Nistelrooij módosítása

Módosítás 62
25. cikk, (1) bekezdés, (a) pont

(a) javítják a mezőgazdasági üzem általános 
teljesítményét, és 

(a) javítják a mezőgazdasági üzem általános 
teljesítményét, innovatív termelési 
módszereket alkalmaznak, és

Or. en

Indokolás

(Magyarázó felj. 5., 9.) A gazdaságok modernizálása speciális célként nem elegendő a fizikai 
potenciál szerkezeti átalakításához. A fenntartható fejlődés általános irányultságával, a 
lisszaboni és göteborgi Európai Tanácsok következtetéseivel összhangban, integráltabb 
megközelítésre van szükség, hogy az innovációs lehetőségek felvirágozhassanak. 

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 63
27. cikk, (1) bekezdés

Ha a beruházások a közösségi betartása 
érdekében kerülnek végrehajtásra, akkor 
csak az újonnan bevezetett közösségi 
normáknak való megfelelés érdekében a 
2. bekezdésben említett, mikrovállalkozások 
által végrehajtott beruházások 
részesülhetnek támogatásban. Ez esetben 
legfeljebb 36 hónap türelmi idő adható a 
szabály betartására attól a naptól kezdve, 
amikor a szabály a vállalkozás számára 
kötelezővé válik.

Ha a beruházások a közösségi betartása 
érdekében kerülnek végrehajtásra, akkor 
csak az újonnan bevezetett közösségi 
normáknak való megfelelés érdekében a 
2. bekezdésben említett, mikrovállalkozások 
és a 2003/361/EK bizottsági javaslat szerinti 
kisvállalkozások által végrehajtott 
beruházások részesülhetnek támogatásban. 
Ez esetben legfeljebb 36 hónap türelmi idő 
adható a szabály betartására attól a naptól 
kezdve, amikor a szabály a vállalkozás 
számára kötelezővé válik.

Or. pt
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Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 64
27. cikk, (2) bekezdés

2. Az 1. bekezdés szerinti támogatás a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmezése 
szerinti mikro- és kisvállalkozásokra 
korlátozódik. Az erdészeti termelés esetében 
a támogatás a mikrovállalkozásokra 
korlátozódik.

törölve

Or. pt

Indokolás

A támogatásnak elérhetőnek kell lennie minden vállalkozás számára, tekintet nélkül azok 
méretére és az adott befektetés típusára.

Elspeth Attwooll módosítása

Módosítás 65
29. cikk, (1) bekezdés

Ezeket a szabályokat a nemzeti 
törvényhozásban újonnan kell bevezetni, és 
ezeknek olyan új kötelezettségeket vagy 
szigorításokat kell előírniuk a gazdálkodási 
gyakorlatban, amelyek jelentős hatással 
bírnak a gazdaság jellemző működési 
költségeire, és jelentős számú gazdát 
érintenek.

Ezeket a szabályokat a nemzeti 
törvényhozásban újonnan kell bevezetni, és 
ezeknek olyan új kötelezettségeket vagy 
szigorításokat kell előírniuk a gazdálkodási 
gyakorlatban, amelyek jelentős hatással 
bírnak a gazdaság jellemző működési 
költségeire.

Or. en

Indokolás

Akár “jelentős számú gazdát” érint a közösségi jogszabályalkotás, akár nem, az ilyen 
jogszabályalkotás által érintett gazdáknak nyújtott segítségről szóló rendelkezésnek 
érvényben kell maradnia. 
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Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 66
34. cikk, (a) (i) a (új)

(ia) a legkülső régiókban a természeti 
hátrányok miatti kárpótlásként kifizetett 
segélyek,

Or. pt

Indokolás

A legkülsőbb régiók különleges helyzetét át kell gondolni. 

Lambert van Nistelrooij módosítása

Módosítás 67
35. cikk, (1) bekezdés, 2. albekezdés

E kifizetéseknek kompenzálniuk kell a 
gazdák érintett területen folytatott 
mezőgazdasági termelésének hátrányaival 
összefüggő többletköltségeket és elmaradt 
jövedelmet.

E kifizetéseknek kompenzálniuk kell a 
gazdák érintett területen folytatott 
mezőgazdasági termelésének hátrányaival 
összefüggő többletköltségeket és elmaradt 
jövedelmet a gazdák, a földtulajdonosok és 
a földet használók számára.

Or. en

Indokolás

Néhány országban az ökológiai szerkezet és a kevés föld a mezőgazdasági földterületek 
rugalmasabb használatához és a vidéki gazdaság nagyobb diverzifikációjához vezetett. A 
mezőgazdasági funkció szélesedik és mélyül, beleértve az olyan nem mezőgazdasági 
tevékenységeket is, mint például a turizmus, a víz, az élet és a munka.
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Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 68
35. cikk, (1) bekezdés

1. A 34. cikk a) bekezdése i) és ii) pontjában 
előírt kifizetésekre a Hasznosított 
Mezőgazdasági Terület után évente 
hektáronként kerül sor.

1. A 34. cikk a) bekezdése i), ia) és ii) 
pontjában előírt kifizetésekre a Hasznosított 
Mezőgazdasági Terület után évente 
hektáronként kerül sor.

Or. pt

Indokolás

Összhangban a 6. módosítással.

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 69
35. cikk, (2) bekezdés

2. A kifizetésekben olyan gazdák 
részesülnek, akik vállalják, hogy az első 
kifizetés után legalább öt évig folytatják 
gazdasági tevékenységüket a 47. cikk 2. és 
3. bekezdése alapján kijelölt területeken.

2. A kifizetésekben olyan gazdák 
részesülnek, akik vállalják, hogy az első 
kifizetés után legalább öt évig folytatják 
gazdasági tevékenységüket a 34. cikk a), ia) 
és ii) pontjaiban említett, és a 47. cikk 2. és 
3. bekezdése alapján kijelölt területeken.

Or. pt

Indokolás

Összhangban a 6. módosítással.

Elspeth Attwooll módosítása

Módosítás 70
39. cikk, 2 a (új) bekezdés

2a. Az ebben a szakaszban javasolt 
erdőtelepítési intézkedések hatásértékelését 
el kell végezni, az EU környezetvédelmi 
politikájának való megfelelés biztosítása 
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érdekében.

Or. en

Indokolás

Az erdőtelepítés bizonyos területeken, amelyek a vadvilág sok fajtájának adnak otthont, 
negatív hatással lehet a helyi biodiverzitásra. Az ilyen megfontolások részét képezik az EU 
fenntartható fejlődés iránti szélesebb körű elkötelezettségének. 

Gerardo Galeote Quecedo módosítása

Módosítás 71
45. cikk, 2 a (új) és 2 b (új) bekezdés  

2 a. A gazdáknak a kifizetések az alábbi 
célokra történnek:
- az erdők ökológiai stabilitásának 
fenntartása és javítása az olyan területeken, 
ahol ezeknek az erdőknek az ökológiai és 
védelmi szerepe közérdek, és ahol az erdők 
védelmére és helyreállítására irányuló 
intézkedések költsége nagyobb, mint a 
kiaknázásukból keletkező haszon,
- a tűzgátak megőrzése mezőgazdasági 
intézkedésekkel.
2 b. A 2a bekezdésben említett segélynek 
fedeznie kell az intézkedések tényleges 
költségét, és azzal a feltétellel nyújthatók, 
hogy az érintett erdők fenntarthatóan 
teljesítik ökológiai és védelmi szerepeiket, 
hogy az alkalmazott intézkedések 
szerződéses formában kerülnek 
meghatározásra, továbbá, hogy ugyanakkor 
annak költségét is meghatározzák. 

Or. es

Indokolás

A tűzvédelmi intézkedések rendkívül fontosak, mint Európa erdősített területei megőrzésének 
eszközei, mely területek folyamatosan zsugorodnak. A gazdáknak kulcsfontosságú a szerepük 
az erdőtüzek megelőzésében, ami miatt az 1257/99 rendeletben előírt segélyt nem csak védeni 
kell – hanem egyértelműbbé is kell tenni, hogy a megelőző intézkedések tényleges költségeit 
fedezni lehessen.  
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Gerardo Galeote Quecedo módosítása

Módosítás 72
45. cikk, 2 c (új) bekezdés

A rendelet hatályba lépésének dátumától 
számított hat hónapon belül, a Bizottság 
benyújtja a rendeletben az Európai 
Parlament és a Tanács, a környezetre 
vonatkozó pénzügyi eszközökről (LIFE+) 
szóló (…) számú rendeletével bevezetett 
megelőző intézkedésekhez kapcsolód, a 
rendeletben meghatározott tűzvédelmi 
intézkedések bevezetésére vonatkozó 
stratégiai iránymutatást. A tagállam 
nemzeti és/vagy regionális programokat 
dolgoz ki vagy alkalmaz megfelelően, a 
tűzvédelmi intézkedések optimalizálása 
céljából.

Or. es

Indokolás

Különféle közös tűzvédelmi célkitűzéseket kell létrehozni az erdőtüzek elleni küzdelemre 
irányuló erőfeszítések optimalizálása érdekében, tekintettel arra a tényre, hogy az ilyen tüzek 
gyakran egynél több országot érintenek. Nemzeti és/vagy regionális programokat kell 
kidolgozni, vagy a meglevőket (melyek néhány esetben elavultak) fel kell újítani, és a 
különböző, tűzvédelmi intézkedéseket meghatározó közösségi rendeleteket egyértelműen össze 
kell hangolni.

Jillian Evans, Elisabeth Schroedter módosítása

Módosítás 73
47. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok a 34. cikk a) bekezdésének 
i), ii) és iii) pontjaiban valamint az említett 
cikk b) bekezdésének i), iii), iv) és vi) 
pontjaiban előírt kifizetésekre jogosult 
területeket az e cikk 2., 3., 4. és 5. 
bekezdéseiben előírt rendelkezéseket 
figyelembe véve jelölik ki.

1. A tagállamok a 34. cikk a) bekezdésének 
i), ii) és iii) pontjaiban valamint az említett 
cikk b) bekezdésének i), iii), iv) és vi) 
pontjaiban előírt kifizetésekre jogosult 
területeket az e cikk 2., 3., 4. és 5. 
bekezdéseiben előírt rendelkezéseket 
figyelembe véve, intézményi szerkezetüknek 
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megfelelően jelölik ki. 

Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie a szubszidiaritás elvét, és azt a tényt, hogy néhány 
tagállamban a vidékfejlesztési hatáskört átruházták, és az nem kizárólag a központi kormány 
feladata.

Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 74
47. cikk, (3) bekezdés, (b) pont

(b) specifikus hátrányoknak kell sújtaniuk, 
ahol a földhasználatot folytatni kell a 
környezet megőrzése vagy javítása, a vidék 
fenntartása és a terület turisztikai 
potenciáljának megőrzése vagy pedig a 
partvonal megvédése érdekében.

(b) specifikus hátrányoknak kell sújtaniuk 
(különösen emberi természetűeknek, mint 
például az alacsony népsűrűség), ahol a 
földhasználatot folytatni kell a környezet 
megőrzése vagy javítása, a vidék fenntartása 
és a terület turisztikai potenciáljának 
megőrzése vagy pedig a partvonal 
megvédése érdekében.

Or. fr

Indokolás

A vidéki területek egyik legfőbb hátránya az alacsony népsűrűség, ami fékezőerőt jelent 
(olyat, ami jellegét tekintve minden szándékban és célban szerkezeti) minden társadalmi, 
gazdasági vagy földdel kapcsolatos fejlődésben, és a vagyon megújításában.

Carlos José Iturgaiz Angulo módosítása

Módosítás 75
47. cikk, 3 (b) a (új) bekezdés

(ba) a súlyosan elnéptelenedett területek, 
valamint azok a területek, melyek 
népessége csökken és főleg a 
gazdálkodásból élnek, és amelyeknek a 
felgyorsult hanyatlása fenyegetné az 
érintett terület túlélőképességét, valamint az 
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elsivatagosodás veszélyét mutatják.

Or. es

Indokolás

A vidékfejlesztési politikának továbbra is hozzá kell járulnia a gazdasági túléléshez a 
súlyosan elnéptelenedett régiókban. A ‘hátrányos helyzetű terület’ fogalmának magában kell 
foglalnia az ilyen területeket, hogy gazdasági helyzetük rosszabbodása megelőzhető legyen. 
Az elnéptelenedés magával vonja a növénytakaró kipusztulása következtében fellépő 
elsivatagosodás problémáját is.

Jillian Evans módosítása

Módosítás 76
49. cikk, (a) (i) pont 

(i) a nem mezőgazdasági tevékenységekké 
történő diverzifikálást.

(i) a nem mezőgazdasági tevékenységekké 
történő diverzifikálást, beleértve a 
gazdálkodási tevékenységeket is 

Or. en

Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 77
49. cikk, (a) (ii) pont

(ii) a mikrovállalkozások létrehozásának és 
fejlesztésének támogatását a vállalkozókedv 
ösztönzése és a gazdasági szerkezet 
fejlesztése céljából,

(ii) a mikrovállalkozások – beleértve a 
családi vállalkozásokat is - fejlesztésének 
támogatását a vállalkozókedv ösztönzése és 
a gazdasági szerkezet fejlesztése céljából,

Or. el

Indokolás

A vállalkozások ‘mikro’-ként való meghatározása országonként eltérő lehet. Mivel a család a 
fejlődés fontos magjaként működhet, védenünk kell azt, azzal, hogy belefoglaljuk a ‘mikro’ 
kategóriás vállalkozásokba.   
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Richard Seeber módosítása

Módosítás 78
49. cikk, (a) (ii) pont 

ii) a mikrovállalkozások létrehozásának és 
fejlesztésének támogatását a vállalkozókedv 
ösztönzése és a gazdasági szerkezet 
fejlesztése céljából,

ii) a mikrovállalkozások és kisvállalkozások
létrehozásának és fejlesztésének támogatását 
a vállalkozókedv ösztönzése és a gazdasági 
szerkezet fejlesztése céljából,

Or. de

Indokolás

A mikrovállalkozás túl szűk meghatározás és nagy mértékben korlátozza a támogatás 
hatókörét. A kisvállalkozások befoglalása lehetővé tenné a támogatás megadását 49 fő alatti 
vállalkozások számára. A vidéki területeken az ilyen jellegű vállalkozásokat közepes méretű 
munkaadónak tekintik, és ezek ösztönözhetik a helyi és regionális gazdaságot.  

A Bizottság együtt dolgozik az idegenforgalmi ipar résztvevőivel a fenntartható turizmusról 
szóló 21. Agendán. A következetesség kedvéért egyértelművé kell tenni, hogy az EU 
finanszírozást csak fenntartható idegenforgalmi projektekre lehet majd felhasználni.  

Richard Seeber módosítása

Módosítás 79
49. cikk, (a) (iii) pont

iii) a turisztikai tevékenységek ösztönzését, iii) a fenntartható turisztikai tevékenységek 
ösztönzését,

Or. de

Indokolás

A mikrovállalkozás túl szűk meghatározás és nagy mértékben korlátozza a támogatás 
hatókörét. A kisvállalkozások befoglalása lehetővé tenné a támogatás megadását 49 fő alatti 
vállalkozások számára. A vidéki területeken az ilyen jellegű vállalkozásokat közepes méretű 
munkaadónak tekintik, és ezek ösztönözhetik a helyi és regionális gazdaságot.  

A Bizottság együtt dolgozik az idegenforgalmi ipar résztvevőivel a fenntartható turizmusról 
szóló 21. Agendán. A következetesség kedvéért egyértelművé kell tenni, hogy az EU 
finanszírozást csak fenntartható idegenforgalmi projektekre lehet majd felhasználni. 
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Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 80
49. cikk, (a) (ii) pont

(ii) a mikrovállalkozások létrehozásának és 
fejlesztésének támogatását a vállalkozókedv 
ösztönzése és a gazdasági szerkezet 
fejlesztése céljából,

(ii) a mikrovállalkozások létrehozásának, 
átvételének és fejlesztésének támogatását a 
vállalkozókedv ösztönzése és a gazdasági 
szerkezet fejlesztése céljából,

Or. fr

Indokolás

A vállalkozókedv ösztönzése és a gazdasági szerkezet fejlesztése a vidékei területeken 
magában kell, hogy foglalja az elhagyott mikrovállalkozások átvételét is, amikor az ezeket 
vezető személy abbahagyja a munkát vagy nyugdíjba vonul. A vállalkozások átvételével járó 
nehézségek elakadásokat okozhatnak az áruellátásban és a szolgáltatásokban, ami gyakran az 
egész népességre nézve káros hatású. 

Elspeth Attwooll módosítása

Módosítás 81
49. cikk, (b) (i) pont

(i) a gazdaságot és a vidéki lakosságot 
szolgáló alapvető szolgáltatásokat,

(i) a gazdaságot és a vidéki lakosságot 
szolgáló alapvető szolgáltatásokat, beleértve 
a vidéki közlekedést és infrastruktúrát. 
úgymint az utak, a létfontosságú tengeri 
infrastruktúra, a vízellátás, a 
hulladéklerakás és az energiaellátás, 
melyeket ösztönözni kell,

Or. en

Indokolás

A ritkán lakott területeken a vidéki közlekedés, beleértve a sziget és a szárazföld közötti 
létfontosságú kompútvonalakat, alapvető szolgáltatás, és minden vidékfejlesztési programban 
támogatni kell. Versenyképes infrastruktúra nélkül nem lehetséges a kiegyensúlyozott 
regionális és vidékfejlesztés.  
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Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 82
49. cikk, (d) pont

(d) Szakértelem elsajátítási és ösztönzési 
intézkedés a helyi fejlesztési stratégia 
előkészítésének és megvalósításának 
céljából.

(d) Szakértelem elsajátítási, ösztönzési és 
szervezési intézkedés, a cikk a) és b) 
pontjaiban említett tevékenységek 
támogatása érdekében, a helyi fejlesztési 
stratégia előkészítésének és 
megvalósításának céljából.

Or. el

Indokolás

A vidéki gazdaságra jellemző és a vidéki élet minőségét javító tevékenységek támogatása segít 
a legjobb gyakorlat ismeretének elterjesztésében, hasznot hoz a turizmusból, és jutalmazza 
azokat, akik részt vettek az ilyen tevékenységekben.

Lambert van Nistelrooij módosítása

Módosítás 83
50. cikk, (1) pont

A 49. cikk a) bekezdése i) pontjában említett 
segély kedvezményezettje lehet a gazda, a 
házastársa, vagy az egyik gyermekük.

A 49. cikk a) bekezdése i) pontjában említett 
segély kedvezményezettje lehet a magán 
földtulajdonos vagy a gazda, a házastársa, 
vagy az egyik gyermekük.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági földterület rugalmasabb felhasználása és a vidéki gazdaság nagyobb 
diverzitása felé mutató tendencia azt jelenti, hogy nem csak a gazdák, hanem a magán 
földtulajdonosok is jogosultak kell, hogy legyenek a segélyből való részesedésre. 
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Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 84
51. cikk

Vállalkozás-létrehozási és -fejlesztési 
támogatás 

Vállalkozás-létrehozási, -átvételi és -
fejlesztési támogatás 

Or. fr

Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 85
54. cikk

A 49. cikk b) bekezdése i) pontjában említett 
támogatás az egy faluval vagy egy 
falucsoporttal kapcsolatos alapszolgáltatások 
létrehozását és az azzal összefüggő kis 
méretű infrastruktúrát fedezi.

A 49. cikk b) bekezdése i) pontjában említett 
támogatás az egy faluval vagy egy 
falucsoporttal kapcsolatos alapszolgáltatások 
létrehozását és az azzal összefüggő kis 
méretű infrastruktúrát fedezi. A helyi terület, 
a helyi lakosság, és a társadalmi-gazdasági 
szférában aktívan résztvevők igényeitől 
függően, az ilyen támogatás történhet 
kisgyermekek és idősek gondozási 
lehetőségeinek, bérelhető államilag 
támogatott lakhatási lehetőségeknek, 
kulturális központoknak, a 
tömegközlekedés és az infrastruktúra 
javításának formájában.

Or. fr

Indokolás

Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés a helyi lakosság és a társadalmi-gazdasági 
szférában aktívan résztvevők számára, azok a tényezők, melyek a vidéki területeket vonzóbbá 
teszik.  
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Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 86
58. cikk

Helyi fejlesztési stratégiák

A 49. cikkben felsorolt intézkedéseket 
lehetőleg a helyi fejlesztési stratégiákon 
keresztül kell megvalósítani.

Helyi fejlesztési stratégiák 

A 49. cikkben felsorolt intézkedéseket 
lehetőleg a helyi fejlesztési stratégiákon 
keresztül kell megvalósítani, a helyi 
hatóságok minden szinten történő aktív 
részvételével.

Or. el

Indokolás

A fogalmazó megjegyzése a módosításhoz, melyet ebben a bekezdésben benyújtott, miszerint 
'a helyi hatóságok aktív bevonásának biztosítása az EVFMA-ba sok vidéki terület 
fejlesztésének megközelítését átfogóbbá és összehangoltabbá teszi', teljes mértékben helyes, 
de mivel a helyi hatóságok nagyon is tisztában vannak a problémákkal, területeik különleges 
sajátosságaival és előnyeivel, fontos, hogy az ő ötleteiket és ismereteiket is figyelembe vegyék 
a tervezési fázisban.

Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 87
60. cikk, (a) pont 

(a) jól azonosított szubregionális vidéki 
területekre szánt terület-alapú programok;

(a) jól azonosított és megfelelő
szubregionális vidéki területekre szánt 
terület-alapú programok;

Or. fr

Indokolás

A vidékfejlesztés terület-alapú megközelítését tovább kell vinni, és lehetővé kell tenni 
megfelelő terület-alapú fejlesztési projektek létrehozását. Az intézkedési terület 
megfelelőségét azért igazolni kell a közérdek és a területi kohézió szempontjából. 
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Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 88
61. cikk, (1) bekezdés, (b) pont

(b) a LEADER II vagy a LEADER+ 
kezdeményezésekre vagy a LEADER 
megközelítésnek megfelelően már minősített 
csoportból, vagy az adott terület különféle 
helyi társadalmi-gazdasági ágazataiból való 
partnereket képviselő új csoportból kell 
állniuk. Döntéshozói szinten a gazdasági és 
szociális partnereknek a mezőgazdasági 
társulások, a vidéki nők, a fiatalok és 
egyesületek bevonása céljából a helyi 
partnerség legalább 50%-át kell alkotniuk;

(b) a LEADER II vagy a LEADER+ 
kezdeményezésekre vagy a LEADER 
megközelítésnek megfelelően már minősített 
csoportból, vagy –ahol nincsenek ilyen 
csoportok - az adott terület különféle helyi 
társadalmi-gazdasági ágazataiból való 
partnereket képviselő új csoportból kell 
állniuk; ebben az esetben az új csoportnak 
ki kell használnia a LEADER II és 
LEADER+ kezdeményezéseket végrehajtó 
helyi csoportok tapasztalatait. Döntéshozói 
szinten a gazdasági és szociális partnereknek 
a mezőgazdasági társulások, a vidéki nők, a 
fiatalok és egyesületek bevonása céljából a 
helyi partnerség legalább 50%-át kell 
alkotniuk;

Or. el

Indokolás

Ha az új programok sikeresek, a helyi csoportok szintjén szerzett tapasztalatokat ki kell 
használni.

Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 89
69. cikk, (1) bekezdés 

Nemzeti vidéki hálózat A vidékért és a vidéki területekért 
tevékenykedő szervezetek nemzeti hálózata 

1. Minden tagállam létrehoz egy nemzeti 
vidéki hálózatot, amely egybegyűjti a 
vidékfejlesztéssel foglalkozó összes 
szervezetet és közigazgatási szervet.

1. Minden tagállam haladék nélkül létrehoz 
egy nemzeti vidéki hálózatot, amely a lehető 
legszélesebb mértékű reprezentációban
egybegyűjti a vidékfejlesztéssel foglalkozó 
összes szervezetet és közigazgatási szervet.

Or. el
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Indokolás

Mivel a 'vidéki' kifejezést nem szabad kizárólag 'mezőgazdaságiként' értelmezni, egyértelművé 
kell tenni, hogy az utalás több szervezetre vonatkozik a szélesebb körű 'vidéki' szektorban. A 
vidékfejlesztésben részt vevő szervezetek és igazgatási szervek száma minden országban 
nagyon nagy lehet, ami azt jelentheti, hogy, megvan a veszélye a hatástalan 
kommunikációnak. Ezért hatékonyabb lehet, ha az érintett felek bizonyos szervezeteket és 
igazgatási szerveket jelölnek ki képviseletükre, és így javítják a tájékoztatás további 
megszervezését.  

Jillian Evans módosítása

Módosítás 90
70. cikk, (1) bekezdés 

(b) a múltbeli teljesítmény, és törölve

Or. en

Indokolás

A forrásokat inkább az adott helyzet és igény alapján kell elosztani, nem pedig a múltbeli 
teljesítmény alapján. 

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 91
71. cikk, (3) bekezdés, (b) a (új) pont 1. rész 

(ba) a legkülső régiók és az Égei-tenger 
kisebb szigetei támogatható kiadásának 
85%-a.

Or. pt

Indokolás

A legkülső régiók finanszírozási hozzájárulási arányának változatlanul kell maradnia. 
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Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 92
71. cikk, (3) bekezdés, (b) a (új) pont 2. rész

(ba) a legkülső régiók és az Égei-tenger 
kisebb szigetei támogatható kiadásának 
85%-a.

Or. pt

Indokolás

A legkülső régiók finanszírozási hozzájárulási arányának változatlanul kell maradnia.

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 93
71. cikk, (4) bekezdés

4. A 3. bekezdésben ismertetett felső 
határértékektől eltérve az Alap 
hozzájárulása öt százalékponttal növelhető 
a legkülső régiók és az Égei-tenger kisebb 
szigeteinek programjai esetében.

törölve

Or. pt

Indokolás

Összhangban a 90. és 91. módosítással. 

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 94
72. cikk, (3) bekezdés (a) pont

(a) ÁFA, (a) visszatéríthető ÁFA,

Or. pt

Indokolás

A nem visszatéríthető ÁFA-nak támogathatónak kell maradnia.
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Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 95
72. cikk, (3) bekezdés, (c) pont

(c) az érintett művelet teljes támogatható 
költségének több mint 10%-át kitevő 
földvásárlás.

(c) az érintett művelet teljes támogatható 
költségének több mint 10%-át kitevő 
földvásárlás, kivéve a környezetvédelmi 
tevékenységek esetét, és azt, hacsak a 
Bizottság által elfogadott programokban 
nem határoznak meg magasabb arányt.

Or. pt

Indokolás

A földvásárlási jogosultságot szabályozó jelenlegi feltételeknek változatlanuk kell maradniuk.

Jillian Evans, Elisabeth Schroedter módosítása

Módosítás 96
76. cikk, bevezető rész és (a) pont

Minden vidékfejlesztési program esetében a 
tagállamnak ki kell jelölnie:

Minden vidékfejlesztési program esetében a 
tagállamnak ki kell jelölnie, összhangban 
intézményi szerkezetével:

(a) a program irányítására az irányító 
hatóságot, amely lehet a tagállam által 
kijelölt állami vagy magán-, országos, 
regionális vagy helyi testület, vagy maga 
tagállam, ha az maga látja el ezt a feladatot;

(a) a program irányítására az irányító 
hatóságot, amely lehet a tagállam által, 
intézményi szerkezetével összhangban
kijelölt állami vagy magán-, országos, 
regionális vagy helyi testület, vagy maga 
tagállam, ha az maga látja el ezt a feladatot;

Or. en

Indokolás

A rendeletnek figyelembe kell vennie a szubszidiaritás elvét, és azt a tényt, hogy néhány 
tagállamban a vidékfejlesztési hatáskört átruházták, és az nem kizárólag a központi kormány 
feladata.
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Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 97
77. cikk, (1) bekezdés, (a) pont

(a) annak biztosításáért, hogy a 
tevékenységek finanszírozásra történő 
kiválasztása a vidékfejlesztési programra 
vonatkozó szempontokkal összhangban 
történjen, és azok annak a végrehajtás teljes 
ideje alatt megfeleljenek a vonatkozó 
közösségi és nemzeti szabályoknak és a 
közösségi politikáknak;

(a) annak biztosításáért, hogy a 
tevékenységek finanszírozásra történő 
kiválasztása a vidékfejlesztési programra 
vonatkozó szempontokkal összhangban 
történjen, és azok annak a végrehajtás teljes 
ideje alatt megfeleljenek a vonatkozó 
közösségi és nemzeti szabályoknak és a 
közösségi politikáknak; ezeknek az 
alkalmazandó közösségi és nemzeti 
szabályoknak nem szabad túlzottan 
szigorúnak vagy időigényesnek lenniük, és 
lehetővé kell tenniük olyan mértékű 
rugalmasságot, ami nem mond ellent az EU 
politikára vonatkozó általános 
iránymutatásoknak;

Or. el

Indokolás

Amint arra a fogalmazó rámutat, az érdemes projekteket gátolhatja a rugalmasság hiánya, de 
gátolhatják őket az időigényes kötelező eljárások is, melyeket kerülni kell.

Stavros Arnaoutakis módosítása

Módosítás 98
80. cikk, (2) bekezdés, (a) pont

(a) tájékoztatja a potenciális 
kedvezményezetteket, a szakmai 
szervezeteket, a gazdasági és szociális 
partnereket, a nemek egyenlőségének 
előmozdításában közreműködő testületeket 
és az érintett nem kormányzati szervezeteket 
a program által kínált lehetőségekről és a 
programfinanszírozáshoz való hozzáférés 
szabályairól; 

(a) tájékoztatja a helyi hatóságokat, a 
potenciális kedvezményezetteket, a szakmai 
szervezeteket, a gazdasági és szociális 
partnereket, a nemek egyenlőségének 
előmozdításában közreműködő testületeket 
és az érintett nem kormányzati szervezeteket 
a program által kínált lehetőségekről és a 
programfinanszírozáshoz való hozzáférés 
szabályairól; 

Or. el
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Indokolás

A helyi hatóságok kezdetektől történő tájékoztatása elősegíti az ebben a bekezdésben említett 
csoportok számára a tájékoztatás nyújtását.

Bairbre de Brún módosítása

Módosítás 99
82. cikk, (c) pont

(c) megvizsgálja a végrehajtás eredményeit, 
különösen az egyes prioritás tengelyek 
esetében kitűzött célok elérését és a 
folyamatos értékeléseket;

(c) megvizsgálja a végrehajtás eredményeit, 
különösen az egyes prioritás tengelyek 
esetében kitűzött célok elérését és a 
folyamatos értékeléseket, beleértve a 
finanszírozás hozzájárulását a társadalmi 
integrációhoz és a 
diszkriminációmentességhez.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy ez az átívelő közösségi politika visszatükröződik az 
értékelésben.

Jillian Evans, Elisabeth Schroedter módosítása

Módosítás 100
86. cikk

Éves részjelentés Kétévenkénti részjelentés

1. Első alkalommal 2008-ban és minden 
évben június 30-ig az Irányító Hatóság 
megküldi a Bizottságnak a program 
végrehajtásáról szóló éves részjelentést. Az 
Irányító Hatóság a program megvalósításáról 
szóló zárójelentést legkésőbb 2016. június 
30-ig küldi meg a Bizottságnak.

1. Első alkalommal 2008-ban és minden 
második évben június 30-ig az Irányító 
Hatóság megküldi a Bizottságnak a program
végrehajtásáról szóló kétévenkénti
részjelentést. Az Irányító Hatóság a program 
megvalósításáról szóló zárójelentést 
legkésőbb 2016. június 30-ig küldi meg a 
Bizottságnak.

2. Minden éves részjelentés az alábbi 
elemeket tartalmazza:

2. Minden kétévenkénti részjelentés az 
alábbi elemeket tartalmazza:

Or. en
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Bairbre de Brún módosítása

Módosítás 101
87. cikk, (1) bekezdés

A programok éves vizsgálata A programok kétévenkénti vizsgálata

1. Minden évben az éves munkajelentés 
benyújtását követően a Bizottság és az 
Irányító Hatóság az érintett tagállammal és 
irányító hatósággal egyetértésben 
megállapítandó eljárásokkal összhangban 
megvizsgálja az előző év főbb eredményeit.

1. Minden második évben a kétévenkénti 
munkajelentés benyújtását követően a 
Bizottság és az Irányító Hatóság az érintett 
tagállammal és irányító hatósággal 
egyetértésben megállapítandó eljárásokkal 
összhangban megvizsgálja az előző év főbb 
eredményeit.

Or. en

Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 102
92. cikk, (2) bekezdés, (c) a (új) pont

(c)a  az együttműködésért tett erőfeszítés, és 
a tapasztalatcsere;

Or. fr

Indokolás

Az együttműködés és az innovatív megközelítés a Leader rendszer legfőbb tényezői, ami miatt 
ezeket figyelembe kell venni minden teljesítményértékelésnél. 

Bernadette Bourzai módosítása

Módosítás 103
92. cikk, (2) bekezdés, (d) a (új) pont

(d)a az innovációs lehetőség;

Or. fr
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Indokolás

Az együttműködés és az innovatív megközelítés a Leader rendszer legfőbb tényezői, ami miatt 
ezeket figyelembe kell venni minden teljesítményértékelésnél.

Bairbre de Brún módosítása

Módosítás 104
92. cikk, (2) bekezdés, (e a) (új) pont

(ea)  a társadalmi integrációhoz való 
hozzájárulás 

Or. en

Indokolás

A közösségi tartalék elosztásának figyelembe kell vennie az alapok előrehaladását a 
társadalmi integráció előmozdításában. 

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 105
I. melléklet, (26) (3) pont

Az erdők gazdasági értékének növelését 
szolgáló segély intenzitása 

Az erdők gazdasági értékének növelését 
szolgáló segély intenzitása 

• 50% – A 34. cikk a) bekezdése i), ii) és 
iii) pontjában említett területeken 
végrehajtott támogatható beruházások 
összegéből 

• 90% – A 34. cikk a) bekezdése i), ii) és 
iii) pontjában említett területeken 
végrehajtott támogatható beruházások 
összegéből 

• 40% – Az egyéb területeken végrehajtott 
támogatható beruházások összegéből 

• 80% – Az egyéb területeken 
végrehajtott támogatható beruházások 
összegéből 

• 75% – A legkülső területeken 
végrehajtott támogatható beruházások 
összegéből 

• 100% – A legkülső területeken 
végrehajtott támogatható beruházások 
összegéből (a 34. cikk a) és ia) 
pontjaiban említett területek)

Or. pt
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Indokolás

A támogatás jelenlegi szintjét fenn kell tartani. 

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 106
I. melléklet, 27 (3) pont

65% – A legkülső régiókban és az égei-
tengeri szigeteken végrehajtott támogatható 
beruházások összegéből 

65% – A legkülső régiókban és az égei-
tengeri szigeteken végrehajtott támogatható 
beruházások összegéből 

75% – A legkülső régiókban levő KKV-kba 
történő támogatható befektetések 
összegéből, mely KKV-k elsődlegesen helyi 
termelésből származó termékeket dolgoznak 
fel és hoznak forgalomba, és a kutatás-
fejlesztési programokban meghatározott 
ágazatokhoz tartoznak 

Or. pt

Indokolás

A legkülső területekre alkalmazandó támogatási szintnek változatlanul kell maradnia. 

Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 107
I. melléklet, 35(3) pont

• Hátrány miatt történő minimális kifizetés 
–25 euró – Megműveletlen 
mezőgazdasági terület (MMT) után 
hektáronként 

• Hátrány miatt történő minimális kifizetés 
– 25 euró – Megműveletlen 
mezőgazdasági terület (MMT) után 
hektáronként 

• Hátrány miatt történő maximális kifizetés 
– 250 euró – Megműveletlen 
mezőgazdasági terület (MMT) után 
hektáronként 

• Hátrány miatt történő maximális kifizetés 
– 250 euró – Megműveletlen 
mezőgazdasági terület (MMT) után 
hektáronként 

• Maximális kifizetés az egyéb hátrányok 
által érintett területek esetében– 150 
euró – Megműveletlen mezőgazdasági 
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terület (MMT) után hektáronként 

Or. pt

Indokolás

A maximális kifizetés összege nem változhat területenként. 
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Emanuel Jardim Fernandes módosítása

Módosítás 108
I. melléklet, 40(4), 41(4) és 42(3) pontok

Az alapítási költségekre szolgáló segély 
intenzitása 

Az alapítási költségekre szolgáló segély 
intenzitása 

• 50% – A 34. cikk a) bekezdés i), ii) és 
iii) pontjában említett területeken a 
támogatható költségekből 

• 90% – A 34. cikk a) bekezdés i), ii) és 
iii) pontjában említett területeken a 
támogatható költségekből 

• 40% – Az egyéb területeken a 
támogatható költségekből

• 80% – Az egyéb területeken a 
támogatható költségekből 

• 75% – A legkülső régiókban a 
támogatható költségekből 

• 100% – A legkülső régiókban a 
támogatható költségekből (a 34. cikk a) 
és ia) pontjaiban említett területek) 

Or. pt

Indokolás

A támogatás jelenlegi szintjének változatlanul kell maradnia. 


	561694hu.doc

