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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

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; 

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 és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásaira vonatkozó további rendelkezéseket fel kell venni a kölcsönös 
megfeleltetési rendszerbe; 

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; 

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 vidékfejlesztésben fenntartható gyakorlatok 
vonatkozásában nyújtott, megerősített támogatás kíséri; 

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a fenntartható agrárenergia-termelés ösztönzése érdekében 
terjesszen elő koherens javaslatcsomagot, beleértve a fenntartható agrárüzemanyagok 
tanúsítási rendszerét és az ilyen üzemanyagok előállítására vonatkozó 
minimumkövetelményeket;  

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 miatt, hogy 
vidékfejlesztési programjaikat a gazdaságokba való befektetésekre összpontosítják; úgy 
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véli, hogy a vidékfejlesztési pénzeszközöket elsősorban agrár-környezetvédelmi 
programokra, Leader típusú intézkedésekre és a fenntartható vidéki gazdálkodásra 
irányuló egyéb, integráltabb megközelítésekre kell felhasználni;  

7. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kötelező területpihentetés megszüntetése csökkenteni 
fogja a megőrzési célokra 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 gyakorlatokra vonatkozóan; 

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

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


