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Véleménytervezet (PE398.573v01-00)
Kathalijne Maria Buitenweg
a KAP-reform „állapotfelméréséről”
(COM(2007)0722 - 2007/2195(INI))

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange és Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 1
-1. bekezdés (új)

-1. hangsúlyozza a virágzó mezőgazdasági ágazat és az életképes vidéki környezet 
fontosságát az EU-ban, nem pusztán gazdasági okokból, hanem a tájkép és az 
élelmiszerbiztonság megőrzése érdekében is;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange és Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 2
1. bekezdés

1. üdvözli, hogy a Bizottság reagálni kíván az éghajlatváltozás kihívására, többek között 
agrárpolitikája révén; (törlés) felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ebben 
az összefüggésben vizsgálják meg, hogyan járulhatna hozzá a mezőgazdasági ágazat 
a kibocsátások csökkentéséhez (törlés);
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Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 3
1. bekezdés

1. üdvözli, hogy a Bizottság reagálni kíván az éghajlatváltozás kihívására, és 
agrárpolitikáját ennek megfelelően kívánja módosítani, a kevésbé intenzív
gazdálkodási gyakorlatokat támogatva, hogy javítsa a mezőgazdasági ágazat 
kilátásait az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 4
1. bekezdés

1. üdvözli, hogy a Bizottság reagálni kíván az éghajlatváltozás kihívására, és 
agrárpolitikáját ennek megfelelően kívánja módosítani, és hangsúlyozza, hogy a 
környezet megőrzésére és az ökoszisztémák helyreállítására van szükség; felszólítja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő az e kibocsátásoknak – beleértve az állattenyésztést –
a külterjesebb vagy fenntarthatóbb gazdálkodás előmozdításával történő csökkentésére 
irányuló jogalkotási javaslatokat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 5
1. bekezdés

1. üdvözli, hogy a Bizottság reagálni kíván az éghajlatváltozás kihívására, és 
agrárpolitikáját ennek megfelelően kívánja módosítani; hangsúlyozza az intenzív 
állattartó gazdálkodásnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaihoz való 
hozzájárulását; felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő az e kibocsátásoknak –
különösen az állattenyésztésben – a külterjesebb és fenntarthatóbb gazdálkodás 
előmozdításával történő csökkentésére irányuló jogalkotási javaslatokat, figyelembe 
véve az állatok jólétét;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 6
1a. bekezdés (új)

1a. e célból szükségesnek tartja a fenntartható, többfunkciós mezőgazdaság irányába 
történő fejlődést, amelyben a mezőgazdasági termelőket környezeti szempontból 
fenntartható mezőgazdasági módszerek (különösen a megőrző gazdálkodás és a 
biogazdálkodás) alkalmazására ösztönzik ; felhívja ezért a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az „ökológiai szempontból intenzív gazdálkodás” elképzelését a 
tekintetben, hogy az mennyire válik a környezet megőrzése, a gazdasági teljesítmény 
és a társadalmi igazságosság javára;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange

Módosítás: 7
2. bekezdés

2. hangsúlyozza, hogy a gazdálkodás állami finanszírozását a környezet, a természet és 
az állatjólét területén megvalósított teljesítményhez kell kötni, és az e területeken 
meglévő, alapvető környezetvédelmi jogszabályok betartásától kell függővé tenni 
(kölcsönös megfeleltetés); sürgeti a Bizottságot, hogy ne gyengítse a már meglévő 
kölcsönös megfeleltetési rendelkezéseket (törlés), valamint hogy vizsgálja meg, hogy 
e követelmények hatékonyak-e, ugyanakkor felhívja a Bizottságot, hogy szüntesse 
meg a szükségtelen adminisztratív előírásokat és terheket; úgy véli, hogy a 
vízhasználatra és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaira vonatkozó további 
rendelkezéseket fel kell venni a kölcsönös megfeleltetési rendszerbe;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 8
2. bekezdés

2. hangsúlyozza, hogy a gazdálkodás állami finanszírozását a környezet, a természet és 
az állatjólét területén megvalósított teljesítményhez kell kötni, és az e területeken 
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meglévő, alapvető környezetvédelmi jogszabályok betartásától kell függővé tenni 
(kölcsönös megfeleltetés); (törlés)

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 9
2. bekezdés

2. hangsúlyozza, hogy a gazdálkodás állami finanszírozását a környezet, a természet és 
az állatjólét területén megvalósított teljesítményhez kell kötni, és az e területeken 
meglévő, alapvető környezetvédelmi jogszabályok betartásától kell függővé tenni 
(kölcsönös megfeleltetés); sürgeti a Bizottságot, hogy ne gyengítse a már meglévő 
kölcsönös megfeleltetési rendelkezéseket ún. egyszerűsítés révén, valamint hogy 
vizsgálja meg, hogy e követelmények elégségesek-e a jelenlegi gazdálkodási 
rendszerek környezeti hatásának kezelésére; (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 10
2. bekezdés

2. hangsúlyozza, hogy a gazdálkodás állami finanszírozását a környezet, a természet és 
az állatjólét területén megvalósított teljesítményhez kell kötni, és az e területeken 
meglévő, alapvető környezetvédelmi jogszabályok betartásától kell függővé tenni 
(kölcsönös megfeleltetés); sürgeti a Bizottságot, hogy ne gyengítse a már meglévő 
kölcsönös megfeleltetési rendelkezéseket ún. egyszerűsítés révén, valamint hogy 
vizsgálja meg, hogy e követelmények elégségesek-e a jelenlegi termelési módszerek, 
különösen az állattenyésztési módszerek környezeti hatásának kezelésére; 
hangsúlyozza, hogy támogatni kell a termelési módszereknek a fenntartható 
mezőgazdaság felé irányuló megváltoztatását; úgy véli, hogy a vízhasználatra és –
gazdálkodásra, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaira vonatkozó 
további rendelkezéseket fel kell venni a kölcsönös megfeleltetési rendszerbe;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg

Módosítás: 11
2. bekezdés

2. hangsúlyozza, hogy a gazdálkodás állami finanszírozását a környezet, a természet és 
az állatjólét területén megvalósított teljesítményhez kell kötni, és az e területeken 
meglévő, alapvető környezetvédelmi jogszabályok betartásától kell függővé tenni 
(kölcsönös megfeleltetés); sürgeti a Bizottságot, hogy ne gyengítse a már meglévő 
kölcsönös megfeleltetési rendelkezéseket ún. egyszerűsítés révén, valamint hogy 
vizsgálja meg, hogy e követelmények elégségesek-e a jelenlegi gazdálkodási 
rendszerek környezeti hatásának kezelésére; úgy véli, hogy a vízhasználatra, a 
vízminőségre és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaira vonatkozó további 
rendelkezéseket fel kell venni a kölcsönös megfeleltetési rendszerbe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 12
2. bekezdés

2. hangsúlyozza, hogy a gazdálkodás állami finanszírozását a környezet, a természet és 
az állatjólét területén megvalósított teljesítményhez kell kötni, és az e területeken 
meglévő, alapvető környezetvédelmi és állatjóléti jogszabályok betartásától kell 
függővé tenni (kölcsönös megfeleltetés); sürgeti a Bizottságot, hogy ne gyengítse a 
már meglévő kölcsönös megfeleltetési rendelkezéseket ún. egyszerűsítés révén, 
valamint hogy vizsgálja meg, hogy e követelmények elégségesek-e a jelenlegi 
gazdálkodási rendszerek környezeti hatásának kezelésére; úgy véli, hogy a 
vízhasználatra és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaira vonatkozó további 
rendelkezéseket fel kell venni a kölcsönös megfeleltetési rendszerbe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey és Åsa Westlund

Módosítás: 13
2a. bekezdés (új)

2a. megállapítja, hogy a hústermelés az élelmiszertermelés egyik igen kevéssé hatékony 
formája; ezért azt javasolja, hogy az üvegházhatást okozó gázok hústermeléshez 
kapcsolódó kibocsátásának az árakba történő beépítésével csökkentsék a 
húsfogyasztást; megállapítja, hogy a csirke- vagy haltenyésztés az emberi 
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fogyasztásra szánt állati fehérjék előállításának viszonylag hatékony módja, amely 
az üvegházhatást okozó gázok viszonylag alacsonyabb kibocsátását eredményezi;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Csibi Magor Imre

Módosítás: 14
3. bekezdés

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság elmulasztotta az alkalmat, hogy 
általánosabb megközelítésben foglalkozzon az olyan élelmiszer- és takarmány-
behozatalok előfordulásának megnövekedésével kapcsolatos problémákkal, amelyek 
nem felelnek meg az EU-s környezetvédelmi és állatjóléti normáknak (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 15
3. bekezdés

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság elmulasztotta az alkalmat, hogy 
általánosabb megközelítésben foglalkozzon az olyan élelmiszer- és takarmány-
behozatalok előfordulásának megnövekedésével kapcsolatos problémákkal, amelyek 
nem felelnek meg az EU-s normáknak és így veszélyeztethetik az Európai Unió által 
az állami támogatás környezeti, állatjóléti és társadalmi feltételekhez kötöttségével 
kapcsolatban elért eredményeket; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon 
intézkedéseket a helyzet lehető leghamarabbi orvoslására, és biztosítsa a közösségi 
környezetvédelmi és egészségügyi jogszabályok betartását;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 16
3. bekezdés

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság elmulasztotta az alkalmat, hogy 
hatékonyabban foglalkozzon az olyan élelmiszer- és takarmány-behozatalok 
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előfordulásának megnövekedésével kapcsolatos problémákkal, amelyek nem felelnek 
meg az EU-s normáknak és így veszélyeztethetik az Európai Unió által az állami 
támogatás környezeti, állatjóléti és társadalmi (külön hivatkozással a közegészségügyi 
előírásokra) feltételekhez kötöttségével kapcsolatban elért eredményeket;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Kathalijne Maria Buitenweg

Módosítás: 17
3a. bekezdés (új)

3a. kiemeli a mezőgazdasági tevékenység, illetve a vízminőség és –mennyiség közötti 
szoros összefüggést, és hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság miatt a vízi környezetet 
érő nyomást fenntartható módon kell kezelni; úgy gondolja, hogy a szennyező fizet 
elvvel együtt a környezetvédelmi jogszabályokat kell irányadó elvnek tekinteni a 
fenntartható vízgazdálkodás és a környezetvédelmi célkitűzések hatékony 
megvalósításához;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij és Esther De Lange

Módosítás: 18
3a. bekezdés (új)

3a. rámutat, hogy a vidékfejlesztés (és pénzügyi eszköze, az EMVA) a KAP második 
pilléreként a jelenlegi, 2007-től 2013-ig tartó programozási időszakban fontos 
regionális hatással bír; sürgeti a Bizottságot, hogy a regionális politika (strukturális 
alapok) programjaival kapcsolatban ösztönözze a következetesebb végrehajtás 
lehetőségeit, hogy integrált megközelítést érjen el azokon a területeken, ahol 
szinergia valósítható meg;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund és Glenis Willmott

Módosítás: 19
3a. bekezdés (új)

3a. rámutat, hogy a mezőgazdaság a biológiai sokféleséget egyaránt befolyásolja, 
megteremti és veszélyezteti; úgy véli, hogy világszintű, helyi, és EU-s szintű 
erőfeszítésekre van szükség a biológiai sokféleség által biztosított értékes 
ökoszisztéma-szolgáltatások, nevezetesen a levegő- és víztisztítás, a termények 
beporzása és az erózió elleni védelem megóvásához;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 20
4. bekezdés

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 21
4. bekezdés

4. úgy véli, hogy a közvetlen támogatásnak a mezőgazdasági termeléstől való 
függetlenítése hosszú távon hozzájárulhat az európai mezőgazdaság negatív 
környezeti hatásának csökkentéséhez, feltéve hogy azt a fenntartható mezőgazdasági 
módszerek támogatásának növekedése és a vidékfejlesztésben fenntartható 
gyakorlatok vonatkozásában nyújtott, megerősített támogatás kíséri;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 22
5. bekezdés

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a fenntartható agrárenergia-termelés ösztönzése érdekében 
terjesszen elő koherens javaslatcsomagot (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange és Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 23
5. bekezdés

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a fenntartható agrárenergia-termelés ösztönzése érdekében 
terjesszen elő koherens javaslatcsomagot, beleértve a második generációs
agrárüzemanyagokat, amelyek a mezőgazdaságból visszamaradó termékeket, például 
trágyát használnak fel;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 24
5. bekezdés

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a teljes biomassza hasznosítására képes, fenntartható 
agrárenergia-termelés ösztönzése érdekében terjesszen elő koherens javaslatcsomagot, 
többek között a fenntartható agrárüzemanyagok tanúsítási rendszere és az ilyen 
üzemanyagok előállítására vonatkozó minimumkövetelmények révén;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 25
5a. bekezdés (új)

5a. felhívja a Bizottságot, hogy a második generációs agrárüzemanyagok megérkezéséig 
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az agrárüzemanyagok mezőgazdasági előállítását életciklusuk szerint támogassa;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 26
5a. bekezdés (új)

5a. sürgeti a Bizottságot, hogy tartózkodóan járjon el a bioüzemanyagok ösztönzése 
terén, mivel számos ilyen üzemanyag környezeti előnye legalább is 
megkérdőjelezhető, és az EU-ban a bioüzemanyagok előállításának növekedése az 
élelmiszerárak és élelmiszer-raktározás növekedéséhez vezethet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 27
6. bekezdés

6. elegendő vidékfejlesztési finanszírozás nyújtására szólít fel, a gazdálkodás 
fenntarthatóságára és az európai mezőgazdaság versenyképességének 
megerősítésére helyezve a hangsúlyt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange

Módosítás: 28
6. bekezdés

6. tudomásul veszi a Bizottság megnövelt modulációs arányokra irányuló javaslatát, 
amely a gazdálkodók számára nyújtott kifizetések csökkenéséhez és a vidékfejlesztési 
politikákhoz nyújtott finanszírozás növekedéséhez vezet; aggodalmát fejezi ki 
azonban amiatt, hogy a bizottsági javaslatból hiányoznak a konkrét javaslatok e 
modulált pénzeszközöknek a vidékfejlesztési politikák révén történő felhasználását 
illetően;

Or. nl



AM\702118HU.doc 11/16 PE400.321v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 29
6. bekezdés

6. megnövelt modulációs arányokra és a gazdálkodók számára nyújtott, feltételekhez 
kötött, csökkenő egyszeri kifizetésekre szólít fel, beleértve a környezetvédelmi és 
társadalmi modulációs kritériumokat is; sürgeti a Bizottságot, hogy bocsásson 
rendelkezésre nagyobb mértékű finanszírozást a vidékfejlesztési politikákhoz, 
különösen a fejlődés szempontjából lemaradt vidéki területeken; (törlés) úgy véli, 
hogy a vidékfejlesztési pénzeszközöket elsősorban agrár-környezetvédelmi 
programokra, Leader típusú intézkedésekre és a fenntartható vidéki gazdálkodásra 
irányuló egyéb, integráltabb megközelítésekre kell felhasználni, anélkül, hogy 
eközben figyelmen kívül hagynák a kevésbé fejlett területeken található 
mezőgazdasági üzemeknek nyújtott finanszírozást, ami lehetővé tenné a 
környezetvédelmi normák emelését;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 30
6. bekezdés

6. megnövelt modulációs arányokra és a gazdálkodók számára nyújtott, feltételekhez 
kötött, csökkenő egyszeri kifizetésekre szólít fel, beleértve a környezetvédelmi és 
társadalmi modulációs kritériumokat is; sürgeti a Bizottságot, hogy bocsásson 
rendelkezésre nagyobb mértékű finanszírozást a fenntarthatóbb mezőgazdasági 
termelési módszerekhez és a vidékfejlesztési politikákhoz; aggodalmát fejezi ki 
azonban a tagállamokban jelenleg tapasztalható azon tendencia miatt, hogy 
vidékfejlesztési programjaikat a gazdaságokba való befektetésekre összpontosítják; 
úgy véli, hogy a vidékfejlesztési pénzeszközöket elsősorban agrár-környezetvédelmi 
programokra, Leader típusú intézkedésekre és a fenntartható vidéki gazdálkodásra 
irányuló egyéb, integráltabb megközelítésekre kell felhasználni;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 31
6. bekezdés

6. megnövelt modulációs arányokra és a gazdálkodók számára nyújtott, feltételekhez 
kötött, csökkenő egyszeri kifizetésekre szólít fel, beleértve a környezetvédelmi és 
társadalmi modulációs kritériumokat is; sürgeti a Bizottságot, hogy a KAP meglévő
költségvetése keretében bocsásson rendelkezésre nagyobb mértékű finanszírozást a 
vidékfejlesztési politikákhoz; aggodalmát fejezi ki azonban a tagállamokban jelenleg 
tapasztalható azon tendencia miatt, hogy vidékfejlesztési programjaikat a 
gazdaságokba való befektetésekre összpontosítják; úgy véli, hogy a vidékfejlesztési 
pénzeszközöket elsősorban agrár-környezetvédelmi programokra, Leader típusú 
intézkedésekre és a fenntartható vidéki gazdálkodásra irányuló egyéb, integráltabb 
megközelítésekre kell felhasználni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 32
6. bekezdés

6. megnövelt modulációs arányokra és a gazdálkodók számára nyújtott, feltételekhez 
kötött, csökkenő egyszeri kifizetésekre szólít fel, beleértve a környezetvédelmi és 
társadalmi modulációs kritériumokat is; sürgeti a Bizottságot, hogy bocsásson 
rendelkezésre nagyobb mértékű finanszírozást a vidékfejlesztési politikákhoz; (törlés) 
úgy véli, hogy a vidékfejlesztési pénzeszközöket elsősorban agrár-környezetvédelmi 
programokra, Leader típusú intézkedésekre és a fenntartható vidéki gazdálkodásra 
irányuló egyéb, integráltabb megközelítésekre kell felhasználni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 33
6. bekezdés

6. megnövelt modulációs arányokra és a gazdálkodók számára nyújtott, feltételekhez 
kötött, csökkenő egyszeri kifizetésekre szólít fel, beleértve a környezetvédelmi és 
társadalmi modulációs kritériumokat is; sürgeti a Bizottságot, hogy bocsásson 
rendelkezésre nagyobb mértékű finanszírozást a vidékfejlesztési politikákhoz; 
aggodalmát fejezi ki azonban a tagállamokban jelenleg tapasztalható azon tendencia 
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miatt, hogy vidékfejlesztési programjaikat a gazdaságokba való befektetésekre 
összpontosítják; úgy véli, hogy a vidékfejlesztési pénzeszközöket elsősorban agrár-
környezetvédelmi programokra, állatjóléti intézkedésekre, Leader típusú 
intézkedésekre és a fenntartható vidéki gazdálkodásra irányuló egyéb, integráltabb 
megközelítésekre kell felhasználni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 34
7. bekezdés

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange és Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 35
7. bekezdés

7. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kötelező területpihentetés megszüntetése 
csökkenteni fogja a megőrzési célokra alkalmas mezőgazdasági területeket (törlés);

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 36
7. bekezdés

7. (törlés) felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot a különösen 
a legtermékenyebb mezőgazdasági területeken a természetes élőhelyek létrehozására 
vagy fenntartására és a biológiai sokféleséget fokozó külterjes gyakorlatokra 
vonatkozóan;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 37
7. bekezdés

7. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kötelező területpihentetés megszüntetése 
csökkenteni fogja a biológiai sokféleség és a tájkép megőrzésének céljaira alkalmas 
mezőgazdasági területeket, felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási 
javaslatot a különösen a legtermékenyebb mezőgazdasági területeken a természetes 
élőhelyek létrehozására vagy fenntartására és a biológiai sokféleséget fokozó külterjes 
és fenntartható gyakorlatokra vonatkozóan;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 38
8. bekezdés

8. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő koherens javaslatcsomagot a fenntartható 
mezőgazdasági tevékenységeknek különösen a kedvezőtlen és gazdasági szempontból 
kevésbé fejlett területeken való fenntartása érdekében, mivel ezek kulcsfontosságúak a 
biológiai sokféleséget szem előtt tartó gazdálkodási rendszerek megóvása és a 
földterületek geoszisztémáinak fenntartása vonatkozásában;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Esther De Lange és Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 39
8. bekezdés

8. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő koherens javaslatcsomagot a fenntartható 
mezőgazdasági tevékenységeknek különösen a kedvezőtlen területeken és a természeti 
hátrányokkal küzdő területeken való fenntartása érdekében, mivel ezek 
kulcsfontosságúak a biológiai sokféleséget szem előtt tartó gazdálkodási rendszerek 
megóvása vonatkozásában;

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 40
8. bekezdés

8. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő koherens javaslatcsomagot a fenntartható 
mezőgazdasági tevékenységeknek különösen a kedvezőtlen területeken való 
fenntartása és fejlesztése érdekében, mivel ezek kulcsfontosságúak a biológiai 
sokféleséget szem előtt tartó gazdálkodási rendszerek megóvása és az ökoszisztémák 
megőrzése vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 41
8a. bekezdés (új)

8a. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a kutatási és technológiaátadási intézkedéseket, 
különösen azért, hogy a fenntartható mezőgazdaság érdekében előmozdítsa a 
környezet- és ökoszisztéma-barátabb termelési módszereket;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 42
9. bekezdés

9. hangsúlyozza az állandó gyepterületeknek a mezőgazdasági biológiai sokféleség 
védelme vonatkozásában meglévő jelentőségét (törlés).

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Csibi Magor Imre

Módosítás: 43
9. bekezdés

9. hangsúlyozza az állandó gyepterületeknek a mezőgazdasági biológiai sokféleség 
védelme vonatkozásában meglévő jelentőségét, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
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orvosolja a gyepterületek és erdők növénytermesztésre történő átállításának 
megakadályozásával kapcsolatos gyenge pontokat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund és Glenis Willmott

Módosítás: 44
9a. bekezdés (új)

9a. felhívja a figyelmet az EU-szerte zajló sikeres projektekre, amelyekben a 
mezőgazdasági termelők, a környezetvédő csoportok és a hatóságok közötti helyi és 
regionális szintű együttműködés eredményesen csökkentette a mezőgazdaság 
környezeti hatását.

Or. en
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