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Módosítás  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. tanácsolja a kedvezményezettekre 

vonatkozó ágazati végrehajtási szabályok 

valós egyszerűsítését és az adminisztratív 

teher csökkentését is; 

50. tanácsolja a kedvezményezettekre 

vonatkozó ágazati végrehajtási szabályok 

valós egyszerűsítését és az adminisztratív 

teher csökkentését is, miközben biztosítani 

kell a harmonizált értelmezést, és a 

kevesebb adminisztratív terhen és az 

egyszerűbb eljárásokon keresztül 

könnyebb hozzáférést kell beépíteni 

valamennyi finanszírozási eszközbe, 

továbbá több kapacitásépítést, 

tájékoztatást és technikai segítségnyújtást 

kell biztosítani különösen a kis 

kérelmezők számára, ezzel egyidejűleg 

pedig a kiadásokra vonatkozó egyértelmű 

szabályokon, a nyomon követésen és az 

értékelésen keresztül biztosítani kell a 

források megfelelő felhasználását; 

Or. en 

 

Módosítás  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. tanácsolja a kedvezményezettekre 

vonatkozó ágazati végrehajtási szabályok 

valós egyszerűsítését és az adminisztratív 

teher csökkentését is; 

50. tanácsolja a kedvezményezettekre 

vonatkozó ágazati végrehajtási szabályok 

valós egyszerűsítését és az adminisztratív 

teher csökkentését is; szorgalmazza a 

kockázatalapú értékelés irányába történő 

elmozdulást, amelynek révén az 

ellenőrzésre fordított erőforrások 

határozottabban azokra a régiókra és 
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területekre összpontosíthatók, ahol 

bizonyítottan nagyobb a 

szabálytalanságok kockázata; 

Or. en 

 

Módosítás  275 

Siegfried Mureşan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. tanácsolja a kedvezményezettekre 

vonatkozó ágazati végrehajtási szabályok 

valós egyszerűsítését és az adminisztratív 

teher csökkentését is; 

50. tanácsolja a kedvezményezettekre 

vonatkozó ágazati végrehajtási szabályok 

valós egyszerűsítését és az adminisztratív 

teher csökkentését is a programozási 

dokumentumok nemzeti szintű 

egységesítése és egyszerűsítése révén; 

Or. en 

 

Módosítás  276 

Indrek Tarand 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

51 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

51. emlékeztet arra, hogy az 

egységesség elve, amelynek értelmében az 

Unió minden bevételi és kiadási tételét be 

kell mutatni a költségvetésben, egyrészt 

Szerződésben rögzített követelmény, 

másrészt pedig demokratikus előfeltétele 

annak, hogy a költségvetés átlátható, 

jogszerű és elszámoltatható legyen; 

sajnálja, hogy ezt az elvet egyre 

gyakrabban nem tartották be, az Európai 

Fejlesztési Alap történelmi örökségétől 

kezdve az Európai Stabilitási 

Mechanizmus létrehozásán át a 

költségvetésen kívüli mechanizmusok 

51. emlékeztet arra, hogy az 

egységesség elve, amelynek értelmében az 

Unió minden bevételi és kiadási tételét be 

kell mutatni a költségvetésben, egyrészt 

Szerződésben rögzített követelmény, 

másrészt pedig demokratikus előfeltétele 

annak, hogy a költségvetés átlátható, 

jogszerű és elszámoltatható legyen; 

sajnálja, hogy ezt az elvet egyre 

gyakrabban nem tartották be, az Európai 

Fejlesztési Alap történelmi örökségétől 

kezdve az Európai Stabilitási 

Mechanizmus létrehozásán át a 

költségvetésen kívüli mechanizmusok 
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közelmúltbeli felduzzasztásáig, amire 

innovatív pénzügyi eszközök és külső 

vagyonkezelői alapok és eszközök 

formájában került sor; 

közelmúltbeli felduzzasztásáig, amire 

innovatív pénzügyi eszközök és külső 

vagyonkezelői alapok és eszközök 

formájában került sor; megismétli annak 

fontosságát, hogy az átláthatóság és az 

elszámoltathatóság biztosítása érdekében 

a költségvetés nyilvánosan elérhető legyen 

minden polgár számára, különösen a 

tagállamokkal közös megosztott irányítás 

eseteiben; 

Or. en 

 

Módosítás  277 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. megkérdőjelezi az uniós 

költségvetésen kívüli eszközök 

létrehozásának indokoltságát és hozzáadott 

értékét; úgy véli, hogy az ilyen eszközök 

létrehozására vagy fenntartására irányuló 

határozatokat a valóságban az mozgatja, 

hogy elfedjék a valós pénzügyi 

szükségleteket, és megkerüljék a többéves 

pénzügyi keret korlátait és a saját 

forrásokra vonatkozó felső határt; sajnálja, 

hogy mindezek gyakran ahhoz vezetnek, 

hogy megkerülik a Parlament mint 

jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési 

hatóság hármas felelősségét; 

52. megkérdőjelezi az uniós 

költségvetésen kívüli eszközök 

létrehozásának indokoltságát és hozzáadott 

értékét; úgy véli, hogy az ilyen eszközök 

létrehozására vagy fenntartására irányuló 

határozatokat a valóságban az mozgatja, 

hogy elfedjék a valós pénzügyi 

szükségleteket, és megkerüljék a többéves 

pénzügyi keret korlátait és a saját 

forrásokra vonatkozó felső határt; sajnálja, 

hogy mindezek gyakran ahhoz vezetnek, 

hogy megkerülik a Parlament mint 

jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési 

hatóság hármas felelősségét; ezért szilárd 

meggyőződése, hogy minden eszközt az 

uniós költségvetésen belül kell 

meghatározni, és ennek megfelelően ki 

kell igazítani a többéves pénzügyi keret 

felső határait;  

Or. en 

 

Módosítás  278 
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Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. megkérdőjelezi az uniós 

költségvetésen kívüli eszközök 

létrehozásának indokoltságát és hozzáadott 

értékét; úgy véli, hogy az ilyen eszközök 

létrehozására vagy fenntartására irányuló 

határozatokat a valóságban az mozgatja, 

hogy elfedjék a valós pénzügyi 

szükségleteket, és megkerüljék a többéves 

pénzügyi keret korlátait és a saját 

forrásokra vonatkozó felső határt; sajnálja, 

hogy mindezek gyakran ahhoz vezetnek, 

hogy megkerülik a Parlament mint 

jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési 

hatóság hármas felelősségét; 

52. megkérdőjelezi az uniós 

költségvetésen kívüli eszközök 

létrehozásának indokoltságát és hozzáadott 

értékét; úgy véli, hogy az ilyen eszközök 

létrehozására vagy fenntartására irányuló 

határozatokat a valóságban az mozgatja, 

hogy elfedjék a valós pénzügyi 

szükségleteket, és megkerüljék a többéves 

pénzügyi keret korlátait és a saját 

forrásokra vonatkozó felső határt; sajnálja, 

hogy mindezek gyakran ahhoz vezetnek, 

hogy megkerülik a Parlament mint 

jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési 

hatóság hármas felelősségét, és csökken az 

átláthatóság a nyilvánosság és a 

kedvezményezettek számára; 

Or. en 

 

Módosítás  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. megkérdőjelezi az uniós 

költségvetésen kívüli eszközök 

létrehozásának indokoltságát és hozzáadott 

értékét; úgy véli, hogy az ilyen eszközök 

létrehozására vagy fenntartására irányuló 

határozatokat a valóságban az mozgatja, 

hogy elfedjék a valós pénzügyi 

szükségleteket, és megkerüljék a többéves 

pénzügyi keret korlátait és a saját 

forrásokra vonatkozó felső határt; sajnálja, 

hogy mindezek gyakran ahhoz vezetnek, 

52. megkérdőjelezi az uniós 

költségvetésen kívüli eszközök 

létrehozásának indokoltságát és hozzáadott 

értékét; úgy véli, hogy az ilyen eszközök 

létrehozására vagy fenntartására irányuló 

határozatokat a valóságban az mozgatja, 

hogy elfedjék a valós pénzügyi 

szükségleteket, és megkerüljék a többéves 

pénzügyi keret korlátait és a saját 

forrásokra vonatkozó felső határt; sajnálja, 

hogy mindezek gyakran ahhoz vezetnek, 
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hogy megkerülik a Parlament mint 

jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési 

hatóság hármas felelősségét; 

hogy megkerülik a Parlament mint 

jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési 

hatóság hármas felelősségét, és csökken az 

átláthatóság a nyilvánosság és a 

kedvezményezettek számára; 

Or. en 

 

Módosítás  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. ezért megismétli régóta fenntartott 

álláspontját, miszerint az Európai 

Fejlesztési Alapot a többéves pénzügyi 

kereten kívüli egyéb eszközök mellett be 

kell vonni az uniós költségvetésbe; 

hangsúlyozza azonban, hogy ezek 

megfelelő pénzügyi keretösszegeit hozzá 

kell adni a többéves pénzügyi keret 

elfogadott felső határához, hogy ezen 

eszközök költségvetésbe történő bevonása 

ne gyakoroljon negatív hatást sem a 

finanszírozásukra, sem pedig más uniós 

politikákra és programokra; elvben 

üdvözli azt a javaslatot, hogy az Európai 

Stabilitási Mechanizmust egy európai 

valutaalap formájában, annak jövőbeli 

kialakításának sérelme nélkül beemelik az 

Unió pénzügyei közé; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  281 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. ezért megismétli régóta fenntartott 

álláspontját, miszerint az Európai 

Fejlesztési Alapot a többéves pénzügyi 

kereten kívüli egyéb eszközök mellett be 

kell vonni az uniós költségvetésbe; 

hangsúlyozza azonban, hogy ezek 

megfelelő pénzügyi keretösszegeit hozzá 

kell adni a többéves pénzügyi keret 

elfogadott felső határához, hogy ezen 

eszközök költségvetésbe történő bevonása 

ne gyakoroljon negatív hatást sem a 

finanszírozásukra, sem pedig más uniós 

politikákra és programokra; elvben 

üdvözli azt a javaslatot, hogy az Európai 

Stabilitási Mechanizmust egy európai 

valutaalap formájában, annak jövőbeli 

kialakításának sérelme nélkül beemelik az 

Unió pénzügyei közé; 

53. ezért megismétli régóta fenntartott 

álláspontját, miszerint az Európai 

Fejlesztési Alapot a többéves pénzügyi 

kereten kívüli egyéb eszközök mellett be 

kell vonni az uniós költségvetésbe; 

Or. it 

 

Módosítás  282 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. úgy véli továbbá, hogy amikor a 

költségvetésen kívüli műveletek bizonyos 

arányát szükségesnek tartják egyes 

meghatározott célkitűzések eléréséhez, 

például pénzügyi eszközök vagy 

vagyonkezelői alapok használatán 

keresztül, akkor azokat korlátozott szinten 

kell tartani, továbbá teljes mértékben 

átláthatónak kell lenniük, és szilárd 

döntéshozatali és elszámoltathatósági 

rendelkezésekkel kell alátámasztani őket; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. úgy véli továbbá, hogy amikor a 

költségvetésen kívüli műveletek bizonyos 

arányát szükségesnek tartják egyes 

meghatározott célkitűzések eléréséhez, 

például pénzügyi eszközök vagy 

vagyonkezelői alapok használatán 

keresztül, akkor azokat korlátozott szinten 

kell tartani, továbbá teljes mértékben 

átláthatónak kell lenniük, és szilárd 

döntéshozatali és elszámoltathatósági 

rendelkezésekkel kell alátámasztani őket; 

54. úgy véli továbbá, hogy amikor a 

költségvetésen kívüli műveletek bizonyos 

arányát szükségesnek tartják egyes 

meghatározott célkitűzések eléréséhez, 

például pénzügyi eszközök vagy 

vagyonkezelői alapok használatán 

keresztül, akkor azokat korlátozott szinten 

kell tartani, továbbá teljes mértékben 

átláthatónak kell lenniük, és szilárd 

döntéshozatali és elszámoltathatósági 

rendelkezésekkel kell alátámasztani őket; 

emlékeztet, hogy az uniós vagyonkezelői 

alapok csak az EU-n kívüli 

tevékenységeket támogathatnak; 

emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek 

képesnek kell lennie arra, hogy ne csupán 

az ilyen uniós vagyonkezelői alapok 

létrehozásakor gyakorolja ellenőrzési 

jogkörét, hanem valamennyi kifizetésük 

kapcsán is; 

Or. en 

 

Módosítás  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. úgy véli továbbá, hogy amikor a 

költségvetésen kívüli műveletek bizonyos 

arányát szükségesnek tartják egyes 

meghatározott célkitűzések eléréséhez, 

például pénzügyi eszközök vagy 

vagyonkezelői alapok használatán 

54. úgy véli továbbá, hogy amikor a 

költségvetésen kívüli műveletek bizonyos 

arányát szükségesnek tartják egyes 

meghatározott célkitűzések eléréséhez, 

például pénzügyi eszközök vagy 

vagyonkezelői alapok használatán 
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keresztül, akkor azokat korlátozott szinten 

kell tartani, továbbá teljes mértékben 

átláthatónak kell lenniük, és szilárd 

döntéshozatali és elszámoltathatósági 

rendelkezésekkel kell alátámasztani őket; 

keresztül, akkor azokat korlátozott szinten 

és korlátozott időtartamig kell tartani, 

továbbá teljes mértékben átláthatónak kell 

lenniük, és szilárd döntéshozatali és 

elszámoltathatósági rendelkezésekkel kell 

alátámasztani őket; 

Or. en 

 

Módosítás  285 

John Howarth 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben az uniós 

költségvetésnek nagyobb pontossággal kell 

bemutatnia a meghatározott rendeltetésű 

bevételek mértékét és azoknak a tényleges 

kiadásokra gyakorolt hatását, különös 

tekintettel azokra, amelyek harmadik 

országok hozzájárulásaiból származnak; 

hangsúlyozza, hogy ez még nagyobb 

jelentőséget kap annak fényében, hogy az 

Egyesült Királyság nem tagállamként részt 

kíván venni a 2020 utáni időszakra szóló új 

többéves pénzügyi keret néhány uniós 

költségvetési programjában, ahogy azt az 

Unióból való kilépéséről folytatott 

tárgyalások során is megfogalmazta; 

55. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben az uniós 

költségvetésnek nagyobb pontossággal kell 

bemutatnia a meghatározott rendeltetésű 

bevételek mértékét és azoknak a tényleges 

kiadásokra gyakorolt hatását, különös 

tekintettel azokra, amelyek harmadik 

országok hozzájárulásaiból származnak; 

hangsúlyozza, hogy ez még nagyobb 

jelentőséget kap annak fényében, hogy az 

Egyesült Királyság nem tagállamként részt 

kíván venni a 2020 utáni időszakra szóló új 

többéves pénzügyi keret néhány uniós 

költségvetési programjában, ahogy azt az 

Unióból való kilépéséről folytatott 

tárgyalások során is megfogalmazta; e 

tekintetben kiemeli, hogy a harmadik 

országok uniós programokban való 

részvételét támogatni kell, ha a részvétel 

jelentős előnyökkel jár az EU és a 

harmadik ország/országok számára; 

Or. en 

 

Módosítás  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
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55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben az uniós 

költségvetésnek nagyobb pontossággal kell 

bemutatnia a meghatározott rendeltetésű 

bevételek mértékét és azoknak a tényleges 

kiadásokra gyakorolt hatását, különös 

tekintettel azokra, amelyek harmadik 

országok hozzájárulásaiból származnak; 

hangsúlyozza, hogy ez még nagyobb 

jelentőséget kap annak fényében, hogy az 

Egyesült Királyság nem tagállamként részt 

kíván venni a 2020 utáni időszakra szóló új 

többéves pénzügyi keret néhány uniós 

költségvetési programjában, ahogy azt az 

Unióból való kilépéséről folytatott 

tárgyalások során is megfogalmazta; 

55. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben az uniós 

költségvetésnek nagyobb pontossággal kell 

bemutatnia a meghatározott rendeltetésű 

bevételek mértékét és azoknak a tényleges 

kiadásokra gyakorolt hatását, különös 

tekintettel azokra, amelyek harmadik 

országok hozzájárulásaiból származnak; 

hangsúlyozza, hogy ez még nagyobb 

jelentőséget kap annak fényében, hogy az 

Egyesült Királyság nem tagállamként részt 

kíván venni a 2020 utáni időszakra szóló új 

többéves pénzügyi keret néhány uniós 

költségvetési programjában, ahogy azt az 

Unióból való kilépéséről folytatott 

tárgyalások során is megfogalmazta; 

hangsúlyozza azonban, hogy a 

költségvetésben el kell kerülni az egyes 

bevételi és kiadási tételek 

összekapcsolását; 

Or. en 

 

Módosítás  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 55a. fontosnak tartja1a, hogy a 

következő időszakban megerősítsék a 

többéves pénzügyi keret átláthatóságát, és 

e tekintetben kiemeli az abban rejlő 

kiaknázatlan lehetőségeket, ha az 

innovatív európai digitális platformokat 

felhasználva biztosítják az összekapcsolást 

az uniós digitális menetrenddel, hogy 

láthatóbbá és elérhetőbbé tegyék a 

polgárok és a befektetők számára az uniós 

kiadások és hitelnyújtás célkitűzéseivel, 
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kedvezményezettjeivel és eredményeivel 

kapcsolatos információkat; 

 __________________ 

 1a A NABU (Naturschutzbund 

Deutschland e.V.) egyesület által javasolt 

módosítás. 

Or. en 

 

Módosítás  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. emlékeztet arra, hogy a korábbi 

többéves pénzügyi keret végén kifizetetlen 

számlák halmozódtak fel, amely 

átgyűrűzött a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretbe is, és 2014 végén elérte a példa 

nélküli 24,7 milliárd EUR összegű csúcsot, 

elsősorban a kohéziós politika területén, a 

korábbi programok megkésett megkezdése, 

a költségvetési alultervezés és az elégtelen 

kifizetési plafonok miatt; sajnálja, hogy 

azáltal, hogy ennek a 2007–2013-as 

időszakhoz kapcsolódó hátraléknak a 

felszámolására összpontosítottak, 

szándékosan késleltették néhány 2014–

2020-as program megkezdését, és ez 

hozzájárult ahhoz az ellentétes trendhez, 

hogy a 2016. és 2017. évi költségvetések 

végrehajtása tekintetében alulteljesítettek; 

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy terjesszenek elő konkrét 

intézkedéseket a 2014–2020-as programok 

végrehajtásának felgyorsítására, és óvva int 

attól, hogy a két többéves pénzügyi keret 

közötti átmenet során megismétlődjön a 

kifizetési válság; 

56. emlékeztet arra, hogy a korábbi 

többéves pénzügyi keret végén kifizetetlen 

számlák halmozódtak fel, amely 

átgyűrűzött a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretbe is, és 2014 végén elérte a példa 

nélküli 24,7 milliárd EUR összegű csúcsot, 

elsősorban a kohéziós politika területén, a 

korábbi programok megkésett megkezdése, 

a költségvetési alultervezés és az elégtelen 

kifizetési plafonok miatt; sajnálja, hogy 

azáltal, hogy ennek a 2007–2013-as 

időszakhoz kapcsolódó hátraléknak a 

felszámolására összpontosítottak, 

szándékosan késleltették néhány 2014–

2020-as program megkezdését, és ez 

hozzájárult ahhoz az ellentétes trendhez, 

hogy a 2016. és 2017. évi költségvetések 

végrehajtása tekintetében alulteljesítettek; 

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy terjesszenek elő konkrét 

intézkedéseket a 2014–2020-as programok 

végrehajtásának felgyorsítására, és óvva int 

attól, hogy a két többéves pénzügyi keret 

közötti átmenet során megismétlődjön a 

kifizetési válság; felkéri valamennyi 

tagállam nemzeti pénzügyminisztereit, 

hogy vegyenek részt a három uniós 

intézmény kifizetésekkel kapcsolatos 

rendszeres ülésein, hogy gyümölcsöző 
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vitát folytassanak a megosztott irányítás 

alá tartozó programok végrehajtásának 

javítására szolgáló lehetséges 

intézkedésekről; 

Or. en 

 

Módosítás  289 

Tamás Deutsch 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. emlékeztet arra, hogy a korábbi 

többéves pénzügyi keret végén kifizetetlen 

számlák halmozódtak fel, amely 

átgyűrűzött a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretbe is, és 2014 végén elérte a példa 

nélküli 24,7 milliárd EUR összegű csúcsot, 

elsősorban a kohéziós politika területén, a 

korábbi programok megkésett megkezdése, 

a költségvetési alultervezés és az elégtelen 

kifizetési plafonok miatt; sajnálja, hogy 

azáltal, hogy ennek a 2007–2013-as 

időszakhoz kapcsolódó hátraléknak a 

felszámolására összpontosítottak, 

szándékosan késleltették néhány 2014–

2020-as program megkezdését, és ez 

hozzájárult ahhoz az ellentétes trendhez, 

hogy a 2016. és 2017. évi költségvetések 

végrehajtása tekintetében alulteljesítettek; 

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy terjesszenek elő konkrét 

intézkedéseket a 2014–2020-as programok 

végrehajtásának felgyorsítására, és óvva int 

attól, hogy a két többéves pénzügyi keret 

közötti átmenet során megismétlődjön a 

kifizetési válság; 

56. emlékeztet arra, hogy a korábbi 

többéves pénzügyi keret végén kifizetetlen 

számlák halmozódtak fel, amely 

átgyűrűzött a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretbe is, és 2014 végén elérte a példa 

nélküli 24,7 milliárd EUR összegű csúcsot, 

elsősorban a kohéziós politika területén, a 

korábbi programok megkésett megkezdése, 

a költségvetési alultervezés és az elégtelen 

kifizetési plafonok miatt; sajnálja, hogy 

azáltal, hogy ennek a 2007–2013-as 

időszakhoz kapcsolódó hátraléknak a 

felszámolására összpontosítottak, 

szándékosan késleltették néhány 2014–

2020-as program megkezdését, és ez 

hozzájárult ahhoz az ellentétes trendhez, 

hogy a 2016. és 2017. évi költségvetések 

végrehajtása tekintetében alulteljesítettek; 

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy terjesszenek elő konkrét 

intézkedéseket a 2014–2020-as programok 

végrehajtásának felgyorsítására, és óvva int 

attól, hogy a két többéves pénzügyi keret 

közötti átmenet során megismétlődjön a 

kifizetési válság; emlékezteti a Bizottságot, 

hogy a végrehajtási szabályok 

egyszerűsítése és a tagállamokra háruló 

adminisztratív terhek csökkentése – a 

meglévő struktúrára támaszkodva – 

lerövidítheti azt az időt, amely alatt az új 

programok teljesen működésbe lépnek; 
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Or. en 

 

Módosítás  290 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. emlékeztet arra, hogy a korábbi 

többéves pénzügyi keret végén kifizetetlen 

számlák halmozódtak fel, amely 

átgyűrűzött a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretbe is, és 2014 végén elérte a példa 

nélküli 24,7 milliárd EUR összegű csúcsot, 

elsősorban a kohéziós politika területén, a 

korábbi programok megkésett megkezdése, 

a költségvetési alultervezés és az elégtelen 

kifizetési plafonok miatt; sajnálja, hogy 

azáltal, hogy ennek a 2007–2013-as 

időszakhoz kapcsolódó hátraléknak a 

felszámolására összpontosítottak, 

szándékosan késleltették néhány 2014–

2020-as program megkezdését, és ez 

hozzájárult ahhoz az ellentétes trendhez, 

hogy a 2016. és 2017. évi költségvetések 

végrehajtása tekintetében alulteljesítettek; 

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy terjesszenek elő konkrét 

intézkedéseket a 2014–2020-as programok 

végrehajtásának felgyorsítására, és óvva int 

attól, hogy a két többéves pénzügyi keret 

közötti átmenet során megismétlődjön a 

kifizetési válság; 

56. emlékeztet arra, hogy a korábbi 

többéves pénzügyi keret végén kifizetetlen 

számlák halmozódtak fel, amely 

átgyűrűzött a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretbe is, és 2014 végén elérte a példa 

nélküli 24,7 milliárd EUR összegű csúcsot, 

elsősorban a kohéziós politika területén, a 

korábbi programok megkésett megkezdése 

miatt; sajnálja, hogy azáltal, hogy ennek a 

2007–2013-as időszakhoz kapcsolódó 

hátraléknak a felszámolására 

összpontosítottak, szándékosan késleltették 

néhány 2014–2020-as program 

megkezdését, és ez hozzájárult ahhoz az 

ellentétes trendhez, hogy a 2016. és 

2017. évi költségvetések végrehajtása 

tekintetében alulteljesítettek; felkéri a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

terjesszenek elő konkrét intézkedéseket a 

2014–2020-as programok végrehajtásának 

felgyorsítására, és óvva int attól, hogy a két 

többéves pénzügyi keret közötti átmenet 

során megismétlődjön a kifizetési válság; 

Or. it 

 

Módosítás  291 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. kéri, hogy a jövőbeli kifizetési 

plafonokat megfelelő szinten rögzítsék, és 

csupán egy korlátozott és reális rést 

hagyjanak a kötelezettségvállalási és 

kifizetési előirányzatok között, figyelembe 

véve azt, hogy eleget kell tenni a jelenlegi 

pénzügyi időszakból származó azon 

kötelezettségvállalásoknak, amelyek csak 

2020 után kerülnek kifizetésre; 

58. kéri, hogy a jövőbeli kifizetési 

plafonokat ugyanazon a szinten rögzítsék, 

mint a kötelezettségvállalási felső 

határokat; emlékeztet arra, hogy a 

kifizetések a kötelezettségvállalások 

logikus és jogi következményei, és ezért a 

kötelezettségvállalások kifizetésekké 

fognak válni; hangsúlyozza, hogy a 

kifizetési plafonok nem az éves 

költségvetés kifizetéseinek szintjét rögzítik, 

amelyet a költségvetési hatóság két 

ágának kell elfogadnia, hanem az 

elfogadható maximális szintet; ezért úgy 

véli, hogy minden technikai intézkedést fel 

kell használni a kifizetés végrehajtásának 

elkerülése érdekében, különösen hogy 

figyelembe vegyék azt, hogy eleget kell 

tenni a jelenlegi pénzügyi időszakból 

származó azon kötelezettségvállalásoknak, 

amelyek csak 2020 után kerülnek 

kifizetésre; 

Or. en 

 

Módosítás  292 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. hangsúlyozza, hogy az európai 

projekt finanszírozása céljából eszközök 

széles köre áll az uniós költségvetés 

rendelkezésére, amelyeket két kategóriába 

lehet sorolni: támogatások, valamint 

garanciák, hitelek, kockázatmegosztás 

vagy sajáttőke-bevonás formáját öltő 

pénzügyi eszközök; rámutat az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapra is, amelynek 

célja az, hogy Unió-szerte magántőkét 

mozgósítson az uniós gazdaság kiemelt 

területein végrehajtandó projektek 

támogatására, és amely a korlátozott 

59. rámutat arra, hogy az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap nem tudta 

csökkenteni a kereslet, a foglalkoztatás és 

az infláció terén tátongó szakadékot, főleg 

az eurózóna perifériáján található 

államok esetében, amelyeknek az állami 

beruházások növelésére lenne szükségük 

a nagy potenciállal rendelkező 

ágazatokban 



 

PE616.896v01-00 16/162 AM\1144763HU.docx 

HU 

állami forrásokat hivatott kiegészíteni; 

Or. it 

 

Módosítás  293 

Bernd Kölmel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. hangsúlyozza, hogy az európai 

projekt finanszírozása céljából eszközök 

széles köre áll az uniós költségvetés 

rendelkezésére, amelyeket két kategóriába 

lehet sorolni: támogatások, valamint 

garanciák, hitelek, kockázatmegosztás 

vagy sajáttőke-bevonás formáját öltő 

pénzügyi eszközök; rámutat az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapra is, amelynek 

célja az, hogy Unió-szerte magántőkét 

mozgósítson az uniós gazdaság kiemelt 

területein végrehajtandó projektek 

támogatására, és amely a korlátozott 

állami forrásokat hivatott kiegészíteni; 

59. hangsúlyozza, hogy a 

tevékenységek európai szintű 

finanszírozása céljából eszközök széles 

köre áll az uniós költségvetés 

rendelkezésére, amelyeket két kategóriába 

lehet sorolni: támogatások, valamint 

garanciák, hitelek, kockázatmegosztás 

vagy sajáttőke-bevonás formáját öltő 

pénzügyi eszközök; úgy véli, hogy ezek az 

eszközök a korlátozott állami forrásokat 

hivatottak kiegészíteni; 

Or. en 

 

Módosítás  294 

José Manuel Fernandes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. hangsúlyozza, hogy az európai 

projekt finanszírozása céljából eszközök 

széles köre áll az uniós költségvetés 

rendelkezésére, amelyeket két kategóriába 

lehet sorolni: támogatások, valamint 

garanciák, hitelek, kockázatmegosztás 

vagy sajáttőke-bevonás formáját öltő 

pénzügyi eszközök; rámutat az Európai 

59. hangsúlyozza, hogy az európai 

projekt finanszírozása céljából eszközök 

széles köre áll az uniós költségvetés 

rendelkezésére, amelyeket két kategóriába 

lehet sorolni: támogatások, valamint 

garanciák, hitelek, kockázatmegosztás 

vagy sajáttőke-bevonás formáját öltő 

pénzügyi eszközök; rámutat az Európai 
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Stratégiai Beruházási Alapra is, amelynek 

célja az, hogy Unió-szerte magántőkét 

mozgósítson az uniós gazdaság kiemelt 

területein végrehajtandó projektek 

támogatására, és amely a korlátozott állami 

forrásokat hivatott kiegészíteni; 

Stratégiai Beruházási Alapra is, amelynek 

célja az, hogy Unió-szerte állami és 

magántőkét mozgósítson az uniós gazdaság 

kiemelt területein végrehajtandó projektek 

támogatására, hogy kiegészítsék a 

korlátozott állami finanszírozást; 

Or. en 

 

Módosítás  295 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. elismeri, hogy a pénzügyi eszközök 

képesek növelni az uniós költségvetés 

gazdasági és politikai hatását; kiemeli 

azonban, hogy ezek csak a bevételtermelő 

projektekre alkalmazhatók, és ezért csak 

egy kiegészítő, nem pedig alternatív 

finanszírozási formát képeznek a 

támogatásokhoz képest, mivel néhány 

projekt csak támogatásokon keresztül 

finanszírozható; 

60. elismeri, hogy a pénzügyi eszközök 

képesek növelni az uniós költségvetés 

gazdasági és politikai hatását; kiemeli 

azonban, hogy ezek csak a bevételtermelő 

projektekre alkalmazhatók, és ezért csak 

egy kiegészítő lehetőséget képeznek, és 

nem tekintendők alternatív finanszírozási 

formának a támogatásokhoz képest, mivel 

néhány projekt csak támogatásokon 

keresztül finanszírozható; hangsúlyozza 

ezért, hogy a pénzügyi eszközöket nem 

kötik a célkitűzések és célok; felszólítja a 

Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 

pénzügyi eszközöket, köztük az ESBA-t is, 

hogy azokra kötelezőek legyenek az 

Európa 2020 stratégia utáni célok és 

célkitűzések, és összeegyeztethetőek 

legyenek a Párizsi Éghajlatváltozási 

Egyezménnyel, illetve a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó menetrenddel; 

Or. en 

 

Módosítás  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
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60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. elismeri, hogy a pénzügyi eszközök 

képesek növelni az uniós költségvetés 

gazdasági és politikai hatását; kiemeli 

azonban, hogy ezek csak a bevételtermelő 

projektekre alkalmazhatók, és ezért csak 

egy kiegészítő, nem pedig alternatív 

finanszírozási formát képeznek a 

támogatásokhoz képest, mivel néhány 

projekt csak támogatásokon keresztül 

finanszírozható; 

60. elismeri, hogy a pénzügyi eszközök 

képesek növelni az uniós költségvetés 

gazdasági és politikai hatását; nagyobb 

rugalmasságra szólít fel a különböző 

pénzügyi eszközök ágazatokon átnyúló 

felhasználása terén, hogy át lehessen 

hidalni a korlátozó szabályozásokat, 

amelyek megakadályozzák, hogy a 

kedvezményezettek több programot 

vehessenek igénybe a megfelelő célokkal 

rendelkező projektek számára; kiemeli 

azonban, hogy ezek csak a bevételtermelő 

projektekre alkalmazhatók, és ezért csak 

egy kiegészítő, nem pedig alternatív 

finanszírozási formát képeznek a 

támogatásokhoz képest, mivel néhány 

projekt csak támogatásokon keresztül 

finanszírozható; 

Or. en 

 

Módosítás  297 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. elismeri, hogy a pénzügyi eszközök 

képesek növelni az uniós költségvetés 

gazdasági és politikai hatását; kiemeli 

azonban, hogy ezek csak a bevételtermelő 

projektekre alkalmazhatók, és ezért csak 

egy kiegészítő, nem pedig alternatív 

finanszírozási formát képeznek a 

támogatásokhoz képest, mivel néhány 

projekt csak támogatásokon keresztül 

finanszírozható; 

60. kiemeli, hogy a pénzügyi eszközök 

csak a bevételtermelő projektekre 

alkalmazhatók, és ezért csak egy 

kiegészítő, nem pedig alternatív 

finanszírozási formát képeznek a 

támogatásokhoz képest, mivel néhány 

projekt csak támogatásokon keresztül 

finanszírozható; felhívja a figyelmet arra, 

hogy bizonyos esetekben a pénzügyi 

eszközök alkalmazása módot adhat arra, 

hogy a magánvállalkozások által termelt 

gazdasági veszteséget a közösséggel 

fizettessék meg; 
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Or. it 

 

Módosítás  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. elismeri, hogy a pénzügyi eszközök 

képesek növelni az uniós költségvetés 

gazdasági és politikai hatását; kiemeli 

azonban, hogy ezek csak a bevételtermelő 

projektekre alkalmazhatók, és ezért csak 

egy kiegészítő, nem pedig alternatív 

finanszírozási formát képeznek a 

támogatásokhoz képest, mivel néhány 

projekt csak támogatásokon keresztül 

finanszírozható; 

60. elismeri, hogy a pénzügyi eszközök 

képesek növelni az uniós költségvetés 

gazdasági és politikai hatását; kiemeli 

azonban, hogy ezek csak az optimálistól 

elmaradó befektetési feltételek vagy a piac 

nem megfelelő működése esetén 

alkalmazhatók a pénzügyileg életképes 

befektetésekre; emlékeztet arra, hogy ezek 

az eszközök nem szolgálhatnak a már 

létező állami rendszerek vagy a 

magánfinanszírozás helyettesítésére; 

Or. en 

 

Módosítás  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. emlékeztet a Bizottsághoz intézett 

kérésére, hogy határozza meg az összes 

olyan uniós szakpolitikai területet, ahol a 

támogatásokat össze lehetne kapcsolni a 

pénzügyi eszközökkel, és elemezze a kettő 

közötti megfelelő egyensúly kialakításának 

módját; meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben is a 

támogatásoknak kell maradniuk az uniós 

projektek jellemző finanszírozási 

módjának; hangsúlyozza, hogy a hiteleket, 

garanciákat, a kockázatmegosztást és a 

sajáttőke-bevonást elővigyázatosan, 

61. emlékeztet a Bizottsághoz intézett 

kérésére, hogy világosabban el kell 

különíteni egymástól az eszközöket; úgy 

véli, hogy a Bizottságnak meg kell 

határoznia azokat az uniós szakpolitikai 

területet, amelyeket a legjobban 

támogatásokkal lehet kiszolgálnia, azokat, 

amelyekre a pénzügyi eszközök lehetnek 

az alkalmasabbak, és azokat, ahol a 

támogatásokat össze lehetne kapcsolni a 

pénzügyi eszközökkel, és elemezze a kettő 

közötti megfelelő egyensúly kialakításának 

módját; hangsúlyozza, hogy a következő 



 

PE616.896v01-00 20/162 AM\1144763HU.docx 

HU 

előzetes értékelés alapján kell használni, 

és csak akkor, ha igazolható az 

egyértelmű hozzáadott értékük és 

tőkeáttételi hatásuk; 

többéves pénzügyi keretben a hitelek, 

garanciák, a kockázatmegosztás és a 

sajáttőke-bevonás alkalmazásához olyan 

jelentős erőfeszítéseknek kell társulniuk, 

amelyek elősegítik a kedvezményezettek, 

különösen az induló innovatív 

vállalkozások, a kkv-k és a közepes piaci 

tőkeértékű vállalatok hozzáférését az 

ezekhez az eszközökhöz; 

Or. en 

 

Módosítás  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. emlékeztet a Bizottsághoz intézett 

kérésére, hogy határozza meg az összes 

olyan uniós szakpolitikai területet, ahol a 

támogatásokat össze lehetne kapcsolni a 

pénzügyi eszközökkel, és elemezze a kettő 

közötti megfelelő egyensúly kialakításának 

módját; meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben is a 

támogatásoknak kell maradniuk az uniós 

projektek jellemző finanszírozási 

módjának; hangsúlyozza, hogy a hiteleket, 

garanciákat, a kockázatmegosztást és a 

sajáttőke-bevonást elővigyázatosan, 

előzetes értékelés alapján kell használni, és 

csak akkor, ha igazolható az egyértelmű 

hozzáadott értékük és tőkeáttételi hatásuk; 

61. emlékeztet a Bizottsághoz intézett 

kérésére, hogy határozza meg az összes 

olyan uniós szakpolitikai területet, ahol a 

támogatásokat össze lehetne kapcsolni a 

pénzügyi eszközökkel, és elemezze a kettő 

közötti megfelelő egyensúly kialakításának 

módját; meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben is a 

támogatásoknak kell maradniuk az uniós 

projektek jellemző finanszírozási 

módjának; megállapítja, hogy a pénzügyi 

eszközök és a támogatásokkal rendelkező 

szinergiák igénybevétele javítható; ezzel 

összefüggésben kiemeli, hogy különleges 

figyelmet kell fordítani az állami 

támogatásra vonatkozó szabályokra 

annak érdekében, hogy a támogatások és 

pénzügyi eszközök esetében egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítsanak; 
hangsúlyozza, hogy a hiteleket, 

garanciákat, a kockázatmegosztást és a 

sajáttőke-bevonást elővigyázatosan, 

előzetes értékelés alapján kell használni, és 

csak akkor, ha igazolható az egyértelmű 

hozzáadott értékük és tőkeáttételi hatásuk; 

Or. en 



 

AM\1144763HU.docx 21/162 PE616.896v01-00 

 HU 

 

Módosítás  301 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. emlékeztet a Bizottsághoz intézett 

kérésére, hogy határozza meg az összes 

olyan uniós szakpolitikai területet, ahol a 

támogatásokat össze lehetne kapcsolni a 

pénzügyi eszközökkel, és elemezze a kettő 

közötti megfelelő egyensúly kialakításának 

módját; meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben is a 

támogatásoknak kell maradniuk az uniós 

projektek jellemző finanszírozási 

módjának; hangsúlyozza, hogy a hiteleket, 

garanciákat, a kockázatmegosztást és a 

sajáttőke-bevonást elővigyázatosan, 

előzetes értékelés alapján kell használni, és 

csak akkor, ha igazolható az egyértelmű 

hozzáadott értékük és tőkeáttételi hatásuk; 

61. emlékeztet a Bizottsághoz intézett 

kérésére, hogy határozza meg az összes 

olyan uniós szakpolitikai területet, ahol a 

támogatásokat össze lehetne kapcsolni a 

pénzügyi eszközökkel, és elemezze a kettő 

közötti megfelelő egyensúly kialakításának 

módját; meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben is a 

támogatásoknak kell maradniuk az uniós 

projektek jellemző finanszírozási 

módjának; hangsúlyozza az 

elszámoltathatóság hiányát, a 

reálgazdaságban elért eredményekre 

vonatkozó jelentések alacsony szintjét, 

valamint a pénzügyi eszközök magas 

kezelési díjait; ezért úgy véli, hogy a 

hiteleket, garanciákat, a 

kockázatmegosztást és a sajáttőke-bevonást 

elővigyázatosan, előzetes értékelés alapján 

kell használni, és csak akkor, ha igazolható 

az egyértelmű hozzáadott értékük és 

tőkeáttételi hatásuk; 

Or. en 

 

 

Módosítás  302 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. emlékeztet a Bizottsághoz intézett 

kérésére, hogy határozza meg az összes 

61. emlékeztet a Bizottsághoz intézett 

kérésére, hogy határozza meg az összes 
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olyan uniós szakpolitikai területet, ahol a 

támogatásokat össze lehetne kapcsolni a 

pénzügyi eszközökkel, és elemezze a kettő 

közötti megfelelő egyensúly kialakításának 

módját; meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben is a 

támogatásoknak kell maradniuk az uniós 

projektek jellemző finanszírozási 

módjának; hangsúlyozza, hogy a hiteleket, 

garanciákat, a kockázatmegosztást és a 

sajáttőke-bevonást elővigyázatosan, 

előzetes értékelés alapján kell használni, és 

csak akkor, ha igazolható az egyértelmű 

hozzáadott értékük és tőkeáttételi hatásuk; 

olyan uniós szakpolitikai területet, ahol a 

támogatásokat össze lehetne kapcsolni a 

pénzügyi eszközökkel, és elemezze a kettő 

közötti megfelelő egyensúly kialakításának 

módját; meggyőződése, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben is a 

támogatásoknak kell maradniuk az uniós 

projektek jellemző finanszírozási 

módjának; hangsúlyozza, hogy a hiteleket, 

garanciákat, a kockázatmegosztást és a 

sajáttőke-bevonást elővigyázatosan, 

előzetes, független értékelés alapján kell 

használni, és csak akkor, ha igazolható az 

egyértelmű hozzáadott értékük és 

tőkeáttételi hatásuk; 

Or. it 

 

Módosítás  303 

Monika Hohlmeier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

törölve 



 

AM\1144763HU.docx 23/162 PE616.896v01-00 

 HU 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; 

hangsúlyozza azonban, ez az alap 

sohasem integrálhatja a tagállamok által 

a kohéziós politika keretében kezelt 

pénzügyi eszközöket; 

Or. en 

 

Módosítás  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozását, amely 

uniós szinten integrálná azokat a pénzügyi 

eszközöket, amelyeket központilag 

kezelnek olyan programok keretében, mint 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

(CEF), a Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA), és lehetővé tenné az uniós 

költségvetés hatékonyságra, egyszerűségre 

és az irányítás rugalmasságára irányuló 

célkitűzéseit; úgy véli, hogy egy ilyen 

átfogó megoldás világos struktúrát 

teremtene a pénzügyi eszközök különböző 

típusai közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; úgy véli, 
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tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 
hogy az összes pénzügyi eszközt integráló 

egységes alap valódi addicionalitásának 

garantálása érdekében ezen alap 

irányítási struktúrájának lehetővé kell 

tennie a helyi tudás térnyerését, 

támogatva az EBB-t és a nemzeti 

beruházásösztönző bankokat vagy 

intézményeket a műveletek 

kezdeményezésében és fejlesztésében, 

miközben biztosítja az egyenlő 

versenyfeltételeket közöttük; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

Or. en 

 

Módosítás  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; tudomásul veszi, 

hogy a Bizottság javaslatot tehet egy olyan 

egységes alap létrehozására, amely uniós 

szinten integrálná azokat a pénzügyi 

eszközöket, amelyeket központilag 

kezelnek; figyelmezet arra, hogy ezt a 

javaslatot alaposan meg kell vitatni; 
hangsúlyozza azonban, ez az alap sohasem 

integrálhatja a tagállamok által a kohéziós 

politika keretében kezelt pénzügyi 

eszközöket; 
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pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; 

hangsúlyozza azonban, ez az alap sohasem 

integrálhatja a tagállamok által a kohéziós 

politika keretében kezelt pénzügyi 

eszközöket; 

Or. en 

 

Módosítás  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja 

a tagállamok által a kohéziós politika 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; úgy véli, hogy 

világos struktúrát kell teremteni a pénzügyi 

eszközök különböző típusai közötti 

választáshoz a különböző szakpolitikai 

területek és tevékenységtípusok számára, 

és az adott pénzügyi eszközöket továbbra 

is külön költségvetési tételek alatt kell 

kimutatni a költségvetésben, hogy 

egyértelmű helyzetet teremtsenek a 

befektetés tekintetében; hangsúlyozza 

azonban, a szabályok ilyen jellegű 

harmonizálása nem érintheti a tagállamok 

által a kohéziós politika keretében kezelt 

pénzügyi eszközöket; 
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keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

Or. en 

 

Módosítás  307 

Ivana Maletić 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

hangsúlyozza, hogy a 2020 utáni többéves 

pénzügyi keret szerkezetében ezek a 

programok nem szerepelhetnek a 

befektetéseket támogató horizontális 

(pénzügyi) eszközök egyetlen sora alatt, 
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Or. en 

 

Módosítás  308 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket, 

illetve nem finanszírozhat olyan 

projekteket, amelyek nem egyeztethetők 

össze az EU belföldi és nemzetközi 

kötelezettségvállalásaival; 

Or. en 
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Módosítás  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA), valamint a demokráciát és az 

emberi jogokat támogató jövőbeli belső 

európai alap; úgy véli, hogy egy ilyen 

átfogó megoldás világos struktúrát 

teremtene a pénzügyi eszközök különböző 

típusai közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

Or. en 

 

Módosítás  310 

Bernd Kölmel 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI); úgy véli, hogy 

egy ilyen átfogó megoldás világos 

struktúrát teremtene a pénzügyi eszközök 

különböző típusai közötti választáshoz a 

különböző szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

Or. en 

 

Módosítás  311 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. felhívja a Bizottságot, hogy a 62. felhívja a Bizottságot, hogy a 
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következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremtene a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

következő többéves pénzügyi keretben 

egyszerűsítse és harmonizálja a pénzügyi 

eszközök használatára irányadó 

szabályokat, hogy maximalizálja azok 

hatékony alkalmazását; mérlegeli egy 

olyan egységes alap létrehozásának a 

továbbiakban megvitatandó lehetőségét, 

amely uniós szinten integrálná azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket 

központilag kezelnek olyan programok 

keretében, mint az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Horizont 2020, a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME), a Kreatív Európa és a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja (EaSI), illetve az 

Európai Stratégai Beruházási Alap 

(ESBA); úgy véli, hogy egy ilyen átfogó 

megoldás világos struktúrát teremthetne a 

pénzügyi eszközök különböző típusai 

közötti választáshoz a különböző 

szakpolitikai területek és 

tevékenységtípusok számára; hangsúlyozza 

azonban, ez az alap sohasem integrálhatja a 

tagállamok által a kohéziós politika 

keretében kezelt pénzügyi eszközöket; 

Or. en 

 

Módosítás  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

64. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 

keret szerkezetének biztosítania kell az EU 

politikai és költségvetési prioritásának jobb 

láthatóságát az európai polgárok számára, 

és kéri, hogy világosabban mutassák be az 

EU kiadásainak valamennyi területét; 

meggyőződése, hogy a jövőbeli uniós 

kiadásoknak az ebben az állásfoglalásban 

64. rámutat arra, hogy az új többéves 

pénzügyi keret struktúrájának jobban meg 

kell felelnie az öt legfontosabb uniós 

politikai prioritásnak; úgy véli, hogy a 

többéves pénzügyi keret szerkezetének 

biztosítania kell az EU politikai és 

költségvetési prioritásának jobb 

láthatóságát az európai polgárok számára, 
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felvázolt fő pilléreit megfelelően tükrözni 

kell; 

és kéri, hogy világosabban mutassák be az 

EU kiadásainak valamennyi területét; 

meggyőződése, hogy a jövőbeli uniós 

kiadásoknak az ebben az állásfoglalásban 

felvázolt fő pilléreit megfelelően tükrözni 

kell; nagyobb koherenciára szólít fel az 

uniós költségvetés és az EU célkitűzései 

között, szükség esetén meghaladva a GDP 

1%-át kitevő tagállami hozzájárulások 

üvegplafonját és/vagy kiigazítva és 

csökkentve az uniós célkitűzéseket; 

Or. en 

 

Módosítás  313 

Helga Trüpel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 64a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

hozzon létre egy digitális klasztert, amely 

integrálja az összes uniós programot, 

amelyek egymást kiegészítő válaszokat 

adnak az Unióban felmerülő digitális 

kihívásokra, felölelve az olyan 

tevékenységeket, mint az ipar 

digitalizálása, a továbbfejlesztett digitális 

készségek, a digitális szektorban folytatott 

kutatás, a médiainnováció és a 

multimédia-tevékenységek, a 

médiaműveltség, a nagyteljesítményű 

számítástechnika, a kiberbiztonság,, az e-

kormányzat és a digitális szolgáltatások 

infrastruktúrája; 

Or. en 

 

Módosítás  314 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 64a. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 

keret szerkezetének tükröznie kell az EU 

gazdaságát is, és magában kell foglalnia a 

vállalkozói készségeket és annak minden 

üzleti formáját támogató programokat és 

eszközöket, az egyéni projektektől kezdve 

a közös projektekig, mint amilyenek a 

szövetkezeti vállalkozások; 

Or. en 

 

Módosítás  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 64a. ezért úgy véli, hogy az osztályok 

jelenlegi reprezentációja bizonyos 

fejlesztésre szorul, de ellenez minden 

megalapozatlan és radikális változtatást, 

ezzel együtt javasolja a közös 

agrárpolitikára fordított kiadások 

megtartását mint önálló költségvetési 

osztályt; 

Or. pl 

 

Módosítás  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

törölve 
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azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

1. osztály: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

közvetlen irányítás alatt:  

- kutatás és innováció.  

- ipar, vállakozások, illetve kis- és 

középvállalkozások 

 

- nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

 

- közlekedés, digitalizáció, energia  

- környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

 

- mezőgazdaság és vidékfejlesztés  

- tengerügyek és halászat  

- horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

 

2. osztály: Erősebb kohézió és szolidaritás 

Európában 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

- gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásban 

 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadása 

 

- oktatás és egész életen át tartó 

tanulás 

 

- kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 
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- egészségügy és élelmiszerbiztonság  

- menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

 

- a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció  

 

3. osztály: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

- nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

 

- szomszédság  

- bővítés  

- humanitárius segítségnyújtás  

- kereskedelem  

- hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

 

4. osztály: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

- biztonság  

- válságelhárítás és stabilitás  

- közös kül- és biztonságpolitika  

- védelem  

5. osztály: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

 

- az uniós személyzet finanszírozása  

- az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

 

Or. pl 

 

Módosítás  317 

Tamás Deutsch 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért egy átlátható 

szerkezetet javasol a 2020 utáni időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keret 

számára, ahol a különböző prioritásokhoz 

eltérő fejezeteket rendelnek; támogatja 

egy külön fejezet fenntartását a 

következők számára: gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió, 

mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 

tengerügyek és halászat; 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 
 

közvetlen irányítás alatt:  

– kutatás és innováció  

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

 

– közlekedés, digitalizáció, energia  

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés  

– tengerügyek és halászat  

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

 

2. fejezet: Erősebb kohézió és szolidaritás 

Európában 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 
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 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás

 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság  

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

 

– szomszédság  

– bővítés  

– humanitárius segítségnyújtás  

– kereskedelem  

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

– biztonság  

– válságelhárítás és stabilitás   

– közös kül- és biztonságpolitika   

– védelem  

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

 

– az uniós személyzet finanszírozása  

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

 

Or. en 

 

Módosítás  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 
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Federley 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; felszólítja a Bizottságot, 

hogy javasoljon egy új szerkezetet a 2020 

utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keret számára; 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 
 

közvetlen irányítás alatt:  

– kutatás és innováció  

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

 

– közlekedés, digitalizáció, energia  

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés  

– tengerügyek és halászat  

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

 

2. fejezet: Erősebb kohézió és szolidaritás 

Európában 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás
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– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság  

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

 

– szomszédság  

– bővítés  

– humanitárius segítségnyújtás  

– kereskedelem  

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

– biztonság  

– válságelhárítás és stabilitás   

– közös kül- és biztonságpolitika   

– védelem  

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

 

– az uniós személyzet finanszírozása  

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

 

Or. en 

 

Módosítás  319 

Bernd Kölmel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell; 

ezért a következő szerkezetet javasolja a 

2020 utáni időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keret számára; 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

1. fejezet: Európa biztonsága 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 
Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

közvetlen irányítás alatt:  

– kutatás és innováció – menekültügy és migráció 

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– biztonság és a terrorizmus elleni 

küzdelem  

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– válságelhárítás és stabilitás 

– közlekedés, digitalizáció, energia  

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés  

– tengerügyek és halászat  

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

 

2. fejezet: Erősebb kohézió és szolidaritás 

Európában 

2. fejezet: Versenyképes és innovatív 

Európa 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

– kutatás és innováció 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás

– közlekedés, digitalizáció, energia 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– kereskedelem 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság  

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 
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fogyasztói ügyek 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

3. fejezet: Az euróövezet reformja a 

fenntarthatóság és a gazdasági növekedés 

érdekében 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– az euróövezet stabilitási 

mechanizmusa 

– szomszédság – a tagállamok támogatására 

irányuló program az euróövezetből 

történő, tárgyalásokon alapuló kilépés 

esetén 

– bővítés  

– humanitárius segítségnyújtás  

– kereskedelem  

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

4. fejezet: A kohéziós erővel rendelkező 

társadalom és erős vidéki térségek 

Európában 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– biztonság – gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió 

– válságelhárítás és stabilitás  – mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

– közös kül- és biztonságpolitika  – tengerügyek és halászat 

– védelem  

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

5. fejezet: Globális Európa 

– az uniós személyzet finanszírozása – humanitárius segítségnyújtás 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

 – hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz 

 6. fejezet: Igazgatás 

Or. en 

 

Módosítás  320 

Janusz Lewandowski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

  

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

1. fejezet: Intelligens és inkluzív 

növekedés 

 a) Versenyképesség a növekedésért és 

foglalkoztatásért 

 b) Gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 
 

közvetlen irányítás alatt:  

– kutatás és innováció  

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

 

– közlekedés, digitalizáció, energia  

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés  

– tengerügyek és halászat  

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

 

2. fejezet: Erősebb kohézió és szolidaritás 

Európában 

2. fejezet: Fenntartható növekedés: 

Természeti erőforrások 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás
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– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság  

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

3. fejezet: Biztonság, állampolgárság és 

védelem 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

 

– szomszédság  

– bővítés  

– humanitárius segítségnyújtás  

– kereskedelem  

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

4. fejezet: Globális Európa 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 

– biztonság  

– válságelhárítás és stabilitás   

– közös kül- és biztonságpolitika   

– védelem  

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

5. fejezet: Igazgatás 

– az uniós személyzet finanszírozása  

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

 

Or. en 

 

Módosítás  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 
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65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

1. fejezet: Erősebb, fenntartható és 

digitális gazdaság 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 
Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

közvetlen irányítás alatt: közvetlen irányítás alatt: 

– kutatás és innováció – kutatás és innováció 

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

 – a gazdaság és a társadalom 

digitális átalakulása 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– közlekedés, digitalizáció, energia – közlekedés, energia 

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés  

– tengerügyek és halászat  

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

2. fejezet: Erősebb kohézió és 

szolidaritás Európában 

2. fejezet: Erősebb kohézió és 

szolidaritás Európában 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– kultúra, polgári szerepvállalás, 

média és kommunikáció 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság – egészségügy és élelmiszerbiztonság 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 
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fogyasztói ügyek fogyasztói ügyek 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

 2a. fejezet (új) Erősebb és fenntartható 

mezőgazdaság és halászat 

 Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 – mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

 – tengerügyek és halászat 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– szomszédság – szomszédság 

– bővítés – bővítés 

– humanitárius segítségnyújtás – humanitárius segítségnyújtás 

– kereskedelem – kereskedelem 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– biztonság – biztonság 

– válságelhárítás és stabilitás  – válságelhárítás és stabilitás, 

beleértve a polgári védelmet 
– közös kül- és biztonságpolitika  – közös kül- és biztonságpolitika  

– védelem – védelmi kutatás és innováció 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

– az uniós személyzet finanszírozása – az uniós személyzet finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

Or. en 

Módosítás  322 

Ivana Maletić 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 
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szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

1. fejezet: Erősebb és versenyképes 

gazdaság 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 
Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

közvetlen irányítás alatt: közvetlen irányítás alatt: 

– kutatás és innováció – kutatás és innováció 

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– közlekedés, digitalizáció, energia – közlekedés, digitalizáció, energia 

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés  

– tengerügyek és halászat  

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

 

  

 2. fejezet: Fenntartható fejlődés, a 

természeti erőforrások megőrzése és 

kezelése 

 – mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

 – tengerügyek és halászat 

 – környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

2. fejezet: Erősebb kohézió és szolidaritás 

Európában 

3. fejezet: Erősebb kohézió és szolidaritás 

Európában 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság – egészségügy és élelmiszerbiztonság 
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– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

4. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

  

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– szomszédság – szomszédság 

– bővítés – bővítés 

– humanitárius segítségnyújtás – humanitárius segítségnyújtás 

– kereskedelem – kereskedelem 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

5. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– biztonság – biztonság 

– válságelhárítás és stabilitás  – válságelhárítás és stabilitás  

– közös kül- és biztonságpolitika  – közös kül- és biztonságpolitika  

– védelem – védelem 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

6. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

– az uniós személyzet finanszírozása – az uniós személyzet finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

Or. en 

Módosítás  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 
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időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

közvetlen irányítás alatt: közvetlen irányítás alatt: 

– kutatás és innováció – kutatás és innováció 

 – az európai társadalom és gazdaság 

digitális átalakulása 

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– közlekedés, digitalizáció, energia – közlekedés, energia, világűr 

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

– környezet, az éghajlatváltozás 

mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés – mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

– tengerügyek és halászat – tengerügyek és halászat 

  

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

2. fejezet: Erősebb kohézió és 

szolidaritás Európában 

2. fejezet: Erősebb kohézió és 

szolidaritás Európában 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 beruházások az innovációba, 

kutatásba, digitalizációba, az ipari 

átalakításba, kkv-kba, közlekedésbe, az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásba 

és az éghajlatváltozás mérséklésébe, az 

energetikába és a környezetvédelembe 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

 foglalkoztatás, oktatás, szociális 

ügyek és társadalmi befogadás, 

kapacitásépítés 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás

– oktatás, ifjúság és egész életen át 

tartó tanulás 
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 – demokrácia, jogállamiság és 

alapvető jogok 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság – egészségügy és élelmiszerbiztonság 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

 – nemek közötti egyenlőség 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 – emberi jogok, demokrácia és 

jogállamiság 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– szomszédság – szomszédság 

– bővítés – bővítés 

– humanitárius segítségnyújtás – humanitárius segítségnyújtás 

– kereskedelem – kereskedelem 

 – nemek közötti egyenlőség 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– biztonság – biztonság 

 – kiberbiztonság. 

– válságelhárítás és stabilitás – válságelhárítás és stabilitás 

– közös kül- és biztonságpolitika – közös kül- és biztonságpolitika 

– védelem – védelem 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

– az uniós személyzet finanszírozása – az uniós személyzet finanszírozása 
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– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

Or. en 

 

Módosítás  324 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

közvetlen irányítás alatt: közvetlen irányítás alatt: 

– kutatás és innováció – kutatás és innováció 

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– közlekedés, digitalizáció, energia – közlekedés, digitalizáció, energia 

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés – mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

– tengerügyek és halászat – tengerügyek és halászat 

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

2. fejezet: Erősebb kohézió és 

szolidaritás Európában 

2. fejezet: Erősebb kohézió és 

szolidaritás Európában 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 
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 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba és a demográfiai 

kihívások kezelésébe 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás, az egyenlőtlenségek 

csökkentése és a szegénység elleni 

küzdelem 
  a készségek és képesítések 

összehangolása a munkaerőpiaci 

igényekkel 

  a tagállamok és a tagjelölt 

országok között a foglalkoztatásbeli 

teljesítményben meglévő különbségek 

csökkentése 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás

– oktatás, különös hangsúlyt 

helyezve a digitális és vállalkozói 

készségekre, és az egész életen át tartó 

tanulás 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság – egészségügy és élelmiszerbiztonság 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– szomszédság – szomszédság 

– bővítés – bővítés 

– humanitárius segítségnyújtás – humanitárius segítségnyújtás 

– kereskedelem – kereskedelem 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– biztonság – biztonság 

– válságelhárítás és stabilitás – válságelhárítás és stabilitás 

– közös kül- és biztonságpolitika – közös kül- és biztonságpolitika 



 

AM\1144763HU.docx 51/162 PE616.896v01-00 

 HU 

– védelem – védelem 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

– az uniós személyzet finanszírozása – az uniós személyzet finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

Or. en 

 

Módosítás  325 

Tiemo Wölken 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 
Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök, összhangban a 

fenntartható fejlesztési célokkal és a 

Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel, 

előmozdítva a fenntartható gazdaságot és 

a dekarbonizációt: 
közvetlen irányítás alatt: közvetlen irányítás alatt: 

– kutatás és innováció – kutatás és innováció 

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– közlekedés, digitalizáció, energia – közlekedés, digitalizáció, energia 

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

– környezet, beleértve a természet 

számára nyújtott pénzügyi támogatást a 

biológiai sokféleség csökkenésének 

megállítása érdekében, és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés – mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

– tengerügyek és halászat – tengerügyek és halászat 

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 
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eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

2. fejezet: Erősebb kohézió és 

szolidaritás Európában 

2. fejezet: Erősebb kohézió és 

szolidaritás Európában 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság – egészségügy és élelmiszerbiztonság 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

  

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– szomszédság – szomszédság 

– bővítés – bővítés 

– humanitárius segítségnyújtás – humanitárius segítségnyújtás 

– kereskedelem – kereskedelem 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– biztonság – biztonság 

– válságelhárítás és stabilitás  – válságelhárítás és stabilitás  
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– közös kül- és biztonságpolitika  – közös kül- és biztonságpolitika  

– védelem – védelem 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

– az uniós személyzet finanszírozása – az uniós személyzet finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

Or. en 

 

Módosítás  326 

Paul Rübig 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

65. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

1. fejezet: Erősebb és fenntartható 

gazdaság 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 
Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

közvetlen irányítás alatt: közvetlen irányítás alatt: 

– kutatás és innováció – kutatás és innováció 

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– ipar, vállalkozói készség, kis- és 

középvállalkozások  

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– nagyméretű infrastrukturális 

projektek 

– közlekedés, digitalizáció, energia – közlekedés, digitalizáció, energia 

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

– környezet és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

– mezőgazdaság és vidékfejlesztés – mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

– tengerügyek és halászat – tengerügyek és halászat 

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

– horizontális (pénzügyi) eszközök, 

amelyek támogatják a beruházásokat 

Európában (lehetséges átfogó pénzügyi 

eszközök uniós szinten, beleértve az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapot 

(ESBA) 

2. fejezet: Erősebb kohézió és 2. fejezet: Erősebb kohézió és 
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szolidaritás Európában szolidaritás Európában 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

– gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió (megosztott irányítás keretében) 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 beruházások az innovációba, 

digitalizációba, újraiparosításba, kkv-kba, 

közlekedésbe, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásba 

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás

 foglalkoztatás, szociális ügyek és 

társadalmi befogadás 

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás

– oktatás és egész életen át tartó 

tanulás 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– kultúra, polgári szerepvállalás és 

kommunikáció 

– egészségügy és élelmiszerbiztonság – egészségügy és élelmiszerbiztonság 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– menekültügy, migráció és 

integráció, igazságszolgáltatás és 

fogyasztói ügyek 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

– a nemzeti közigazgatási rendszerek 

számára nyújtott támogatás és a velük 

folytatott koordináció 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

3. fejezet: Nagyobb felelősségvállalás a 

világban 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– nemzetközi együttműködés és 

fejlesztés 

– szomszédság – szomszédság 

– bővítés – bővítés 

– humanitárius segítségnyújtás – humanitárius segítségnyújtás 

– kereskedelem – kereskedelem 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

– hozzájárulás az uniós 

vagyonkezelői alapokhoz és külkapcsolati 

eszközökhöz 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

4. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– biztonság – biztonság 

– válságelhárítás és stabilitás  – válságelhárítás és stabilitás  

– közös kül- és biztonságpolitika  – közös kül- és biztonságpolitika  

– védelem – védelmi kutatás és innováció 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

5. fejezet: Hatékony közigazgatás az 

európaiak szolgálatában 

– az uniós személyzet finanszírozása – az uniós személyzet finanszírozása 
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– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

– az uniós intézmények épületeinek 

és felszereléseinek finanszírozása 

Or. en 

 

Módosítás  327 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

66 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 66a. ragaszkodik ahhoz, hogy a Párizsi 

Éghajlatvédelmi Megállapodásnak kell a 

2020 utáni többéves pénzügyi keret fő 

tengelyét képeznie; ezért úgy véli, hogy 

minden politikát és programot 

mélyrehatóan meg kell reformálni, hogy 

azok összeegyeztethetőek legyenek a 

COP21 célkitűzéseivel, és a 2020 után 

többéves pénzügyi keretben az éghajlattal 

kapcsolatos kiadások legalább 50%-át 

megkapják; 

Or. en 

 

Módosítás  328 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

66 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 66b. úgy véli, hogy bolygónk 

megvédése, az emberekről való 

gondoskodás és mind az EU-ban, mind 

pedig a világban a jövőnkbe történő 

befektetés érdekében az atomenergiával, 

földgázzal, közutakkal és védelemmel 

kapcsolatos kiadásokat ki kell zárni az 

uniós költségvetésből nyújtott közvetlen 
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vagy közvetett kifizetések köréből; 

következésképpen az uniós költségvetés 

többé sem közvetlenül, sem közvetve nem 

finanszírozhatja a fosszilis 

tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

infrastruktúrát az EU-ban és külföldön; 

Or. en 

 

Módosítás  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 alfejezet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Erősebb és fenntartható gazdaság Erősebb, igazságosabb1a és fenntartható 

gazdaság 

 __________________ 

 1a A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló 

többéves pénzügyi kerethez csatolt, a 

nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről 

szóló közös nyilatkozat ellenére csak kis 

előrelépés történt ezen a téren, és a 2014–

2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keret nem eredményezett 

egyértelmű, egyedi célkitűzésekkel, 

konkrét célokkal és előirányzatokkal 

rendelkező stratégiát a nemek közötti 

egyenlőség vonatkozásában. E jelentéssel 

összefüggésben kiemelkedő jelentőséggel 

bír, hogy kifejezetten utaljunk arra, hogy 

az általános pénzügyi keret milyen nagy 

mértékben képes hozzájárulni a nemek 

közötti egyenlőség növeléséhez és a nemek 

közötti egyenlőség általános 

érvényesítéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 alfejezet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Erősebb és fenntartható gazdaság Erősebb, fenntartható és digitális gazdaság 

Or. en 

 

Módosítás  331 

Ivana Maletić 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 alfejezet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Erősebb és fenntartható gazdaság Erősebb és versenyképes gazdaság 

Or. en 

 

Módosítás  332 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 alfejezet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Erősebb és fenntartható gazdaság A bolygónk megvédése 

Or. en 

 

Módosítás  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. hangsúlyozza az Európai Kutatási 

Térség, az energiaunió és a digitális 

egységes piac kiteljesítésének fontosságát, 

amelyek az európai egységes piac alapvető 

elemei; 

67. hangsúlyozza az Európai Kutatási 

Térség, az energiaunió, az egységes 

európai közlekedési térség és a digitális 

egységes piac kiteljesítésének fontosságát, 

amelyek az európai egységes piac alapvető 

elemei, és megismétli, hogy megfelelő 

finanszírozást kell nyújtani az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz mint e 

célkitűzések elérésének támogatására 

szolgáló stratégiai eszköz számára; 

Or. en 

 

Módosítás  334 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. hangsúlyozza az Európai Kutatási 

Térség, az energiaunió és a digitális 

egységes piac kiteljesítésének fontosságát, 

amelyek az európai egységes piac alapvető 

elemei; 

67. hangsúlyozza az energiaunió 

előretekintő éghajlat-változási 

szakpolitikával való kiegészítésének, 

valamint a digitális egységes piac és az 

Európai Kutatási Térség kiteljesítésének 

fontosságát, amelyek az európai egységes 

piac alapvető elemei; 

Or. it 

 

Módosítás  335 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. hangsúlyozza az Európai Kutatási 

Térség, az energiaunió és a digitális 

egységes piac kiteljesítésének fontosságát, 

67. hangsúlyozza1a az Európai Kutatási 

Térség, az energiaunió és a digitális 

egységes piac kiteljesítésének fontosságát, 
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amelyek az európai egységes piac alapvető 

elemei; 

amelyek az európai egységes piac alapvető 

elemei; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

Or. en 

 

Módosítás  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 67a. hangsúlyozza, hogy nagyobb 

koherenciára van szükség az EU 

finanszírozási politikái, valamint a párizsi 

egyezmény keretében vállalt kötelezettsége 

között, amely megköveteli, hogy hosszú 

távon az összes cash flow-t az éghajlat-

védelmi célhoz igazítsák; ebben az 

összefüggésben kiemeli, hogy a többéves 

pénzügyi keret képes lenne ösztönözni az 

európai gazdaság gyors átalakulását, 

amelynek révén 2050-re nettó 

nulla széndioxid-kibocsátás lenne 

elérhető; kéri, hogy már 2020-tól tegyék 

elfogadhatatlanná a fosszilis 

tüzelőanyagok támogatását, fordítsák a 

többéves pénzügyi keret pénzeszközeinek 

összességében legalább a felét az 

éghajlattal kapcsolatos kiadások 

fedezésére, valamint javasoljanak új 

eszközt az energetikai átállás 

felgyorsítására, támogatva a helyi 

hatóságokat, az energetikai 

szövetkezeteket, az aktív 

energiafogyasztókat és a cégeket; 

Or. it 

 

Módosítás  337 
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Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

gazdasági növekedést, a versenyképességet 

és a foglalkoztatást; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt be 

a fenntartható, a világ élvonalában lévő 

tudásalapú gazdaság megteremtésében, és 

sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

részesült uniós finanszírozásban a jelenlegi 

a többéves pénzügyi keretben; 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

fenntartható gazdasági növekedést, a 

versenyképességet és a foglalkoztatást; 

ebben az összefüggésben hangsúlyozza, 

hogy a kutatás és innováció fontos szerepet 

tölt be a fenntartható, a világ élvonalában 

lévő tudásalapú gazdaság 

megteremtésében, és sajnálja, hogy 

megfelelő finanszírozás hiányában ezen a 

területen a kiváló minőségű projekteknek 

csak egy kis része részesült uniós 

finanszírozásban a jelenlegi a többéves 

pénzügyi keretben, különösen olyan 

kulcsfontosságú kérdésekben, mint az 

erőforrás-hatékonyság, a természeti tőke 

és az ökoszisztéma-szolgáltatások, a zöld 

munkahelyek és a finanszírozás; 

Or. en 

 

Módosítás  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

68. úgy véli1a 2a, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és a versenyképesség, 



 

AM\1144763HU.docx 61/162 PE616.896v01-00 

 HU 

gazdasági növekedést, a versenyképességet 

és a foglalkoztatást; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt be 

a fenntartható, a világ élvonalában lévő 

tudásalapú gazdaság megteremtésében, és 

sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

részesült uniós finanszírozásban a jelenlegi 

a többéves pénzügyi keretben; 

a fenntarthatóság és a szolidaritás 

ösztönzésével erősebbé és 

ellenállóképesebbé teszik az európai 

gazdaságot; ebben az összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy a kutatás és innováció 

fontos szerepet tölt be a fenntartható, a 

világ élvonalában lévő tudásalapú 

gazdaság megteremtésében, és sajnálja, 

hogy megfelelő finanszírozás hiányában 

ezen a területen a kiváló minőségű 

projekteknek csak egy kis része részesült 

uniós finanszírozásban a jelenlegi a 

többéves pénzügyi keretben; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

 2a A NABU (Naturschutzbund 

Deutschland e.V.) egyesület által javasolt 

módosítás. 

Or. en 

 

Módosítás  339 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

gazdasági növekedést, a versenyképességet 

és a foglalkoztatást; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt 

be a fenntartható, a világ élvonalában 

lévő tudásalapú gazdaság 

megteremtésében, és sajnálja, hogy 

megfelelő finanszírozás hiányában ezen a 

területen a kiváló minőségű projekteknek 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

gazdasági fejlődést és a társadalmi 

befogadást, a versenyképességet és a 

foglalkoztatást; 
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csak egy kis része részesült uniós 

finanszírozásban a jelenlegi a többéves 

pénzügyi keretben; 

Or. en 

 

Módosítás  340 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

gazdasági növekedést, a versenyképességet 

és a foglalkoztatást; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt be 

a fenntartható, a világ élvonalában lévő 

tudásalapú gazdaság megteremtésében, és 

sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

részesült uniós finanszírozásban a jelenlegi 

a többéves pénzügyi keretben; 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, hozzájárulnak az 

éghajlattal és az energiával kapcsolatos 

célkitűzések eléréséhez, ösztönzik a jólétet, 

a versenyképességet és a foglalkoztatást; 

ebben az összefüggésben hangsúlyozza, 

hogy a kutatás és innováció fontos szerepet 

tölt be a világ élvonalában lévő tudásalapú, 

fenntartható gazdaság megteremtésében, 

és sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

részesült uniós finanszírozásban a jelenlegi 

a többéves pénzügyi keretben; 

Or. it 

 

Módosítás  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 
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mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

gazdasági növekedést, a versenyképességet 

és a foglalkoztatást; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt be 

a fenntartható, a világ élvonalában lévő 

tudásalapú gazdaság megteremtésében, és 

sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

részesült uniós finanszírozásban a jelenlegi 

a többéves pénzügyi keretben; 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek a lehetséges mértékig egyértelmű 

európai hozzáadott értéket mutatnak fel, és 

ösztönzik az egyenletes gazdasági 

növekedést, versenyképességet és 

foglalkoztatást az EU valamennyi 

régiójában; ebben az összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy a kutatás és innováció 

fontos szerepet tölt be a fenntartható, a 

világ élvonalában lévő tudásalapú 

gazdaság megteremtésében, és sajnálja, 

hogy megfelelő finanszírozás hiányában 

ezen a területen a kiváló minőségű 

projekteknek csak egy kis része részesült 

uniós finanszírozásban a jelenlegi a 

többéves pénzügyi keretben; 

Or. en 

 

Módosítás  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

gazdasági növekedést, a versenyképességet 

és a foglalkoztatást; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt be 

a fenntartható, a világ élvonalában lévő 

tudásalapú gazdaság megteremtésében, és 

sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

részesült uniós finanszírozásban a jelenlegi 

a többéves pénzügyi keretben; 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben a fenntartható 

fejlődés és a tisztességes munkahelyek 

érdekében nagyobb mértékben olyan 

területekre kell összpontosítani a 

költségvetési forrásokat, amelyek 

egyértelmű európai hozzáadott értéket 

mutatnak fel, és ösztönzik a gazdasági 

növekedést, a versenyképességet és a 

foglalkoztatást; ebben az összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy a kutatás és innováció 

fontos szerepet tölt be a fenntartható, a 

világ élvonalában lévő tudásalapú 

gazdaság megteremtésében, és sajnálja, 

hogy megfelelő finanszírozás hiányában 

ezen a területen a kiváló minőségű 

projekteknek csak egy kis része részesült 

uniós finanszírozásban a jelenlegi a 
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többéves pénzügyi keretben; 

Or. en 

 

Módosítás  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

gazdasági növekedést, a 

versenyképességet és a foglalkoztatást; 

ebben az összefüggésben hangsúlyozza, 

hogy a kutatás és innováció fontos szerepet 

tölt be a fenntartható, a világ élvonalában 

lévő tudásalapú gazdaság 

megteremtésében, és sajnálja, hogy 

megfelelő finanszírozás hiányában ezen a 

területen a kiváló minőségű projekteknek 

csak egy kis része részesült uniós 

finanszírozásban a jelenlegi a többéves 

pénzügyi keretben; 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel annak érdekében, 

hogy a szolidaritás és a fenntarthatóság 

előmozdítása révén az európai gazdaság 

példamutatóbbá váljon; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt be 

a fenntartható, a világ élvonalában lévő 

tudásalapú gazdaság megteremtésében, és 

sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

részesült uniós finanszírozásban a jelenlegi 

a többéves pénzügyi keretben; 

Or. fr 

 

Módosítás  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 

68. úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben olyan területekre kell 
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összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

gazdasági növekedést, a versenyképességet 

és a foglalkoztatást; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt be 

a fenntartható, a világ élvonalában lévő 

tudásalapú gazdaság megteremtésében, és 

sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

részesült uniós finanszírozásban a jelenlegi 

a többéves pénzügyi keretben; 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

konvergens gazdasági növekedést és a 

környezeti szempontból fenntartható 

növekedést, valamint a jó minőségű és 

hosszú távú a foglalkoztatást; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt be 

a fenntartható, a világ élvonalában lévő 

tudásalapú gazdaság megteremtésében, és 

sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

részesült uniós finanszírozásban a jelenlegi 

a többéves pénzügyi keretben; 

Or. en 

 

Módosítás  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet megfelelőnek tartja ahhoz, 

hogy biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos és ipari 

vezető szerepét, valamint hogy választ 

adjanak a társadalmi kihívásokra, és 

segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

160 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet megfelelőnek tartja ahhoz, 

hogy biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos és ipari 

vezető szerepét, valamint hogy választ 

adjanak a társadalmi kihívásokra, és 

segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; 

Or. sv 

 

Módosítás  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet megfelelőnek tartja ahhoz, 

hogy biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos és ipari 

vezető szerepét, valamint hogy választ 

adjanak a társadalmi kihívásokra, és 

segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább meg 

kell duplázni; ezt a szintet megfelelőnek 

tartja ahhoz, hogy biztosítsák Európa 

globális versenyképességét, tudományos és 

ipari vezető szerepét, valamint hogy 

választ adjanak a társadalmi kihívásokra, 

és segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; 

Or. de 

 

Módosítás  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet megfelelőnek tartja ahhoz, 

hogy biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos és ipari 

vezető szerepét, valamint hogy választ 

adjanak a társadalmi kihívásokra, és 

segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni, és 

amelyet végrehajtása során nem szabad 

megkurtítani vagy csökkenteni; ezt a 

szintet megfelelőnek tartja ahhoz, hogy 

biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos és ipari 

vezető szerepét, valamint hogy választ 

adjanak a társadalmi kihívásokra, és 

segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; ezzel összefüggésben 

ismételten leszögezi, hogy fenn kell tartani 

a pénzügyi szubvenciókat, különösen 

pedig a tudományos szinten zajló, 

együttműködésen alapuló és 

alapkutatásra fordított támogatást; 
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Or. it 

 

Módosítás  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet megfelelőnek tartja ahhoz, 

hogy biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos és ipari 

vezető szerepét, valamint hogy választ 

adjanak a társadalmi kihívásokra, és 

segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet megfelelőnek tartja ahhoz, 

hogy biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos és ipari 

vezető szerepét, valamint hogy választ 

adjanak a társadalmi kihívásokra, és 

segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak és a fenntartható fejlesztési 

céloknak az elérésében; 

Or. en 

 

Módosítás  349 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet megfelelőnek tartja ahhoz, 

hogy biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos és ipari 

vezető szerepét, valamint hogy választ 

adjanak a társadalmi kihívásokra, és 

69. ezért kéri1a, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a Horizont 2030 

programhoz rendelt teljes költségvetést, 

amelyet legalább 105 milliárd EUR szinten 

kell rögzíteni; ezt a szintet megfelelőnek 

tartja ahhoz, hogy biztosítsák Európa 

globális versenyképességét, tudományos és 

ipari vezető szerepét, valamint hogy 

választ adjanak a társadalmi kihívásokra, 
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segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; 

és segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

Or. en 

 

Módosítás  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet megfelelőnek tartja ahhoz, 

hogy biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos és ipari 

vezető szerepét, valamint hogy választ 

adjanak a társadalmi kihívásokra, és 

segítséget nyújtsanak az EU éghajlati 

céljainak elérésében; 

69. ezért kéri, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben jelentősen 

növeljék meg a 9. keretprogramhoz rendelt 

teljes költségvetést, amelyet legalább 

120 milliárd EUR szinten kell rögzíteni; 

ezt a szintet megfelelőnek tartja ahhoz, 

hogy biztosítsák Európa globális 

versenyképességét, tudományos, 

technológiai és ipari vezető szerepét, 

valamint hogy választ adjanak a társadalmi 

kihívásokra, és segítséget nyújtsanak az 

EU éghajlati céljainak elérésében; 

Or. en 

 

Módosítás  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 69a. megjegyzi, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek támogatnia 

kell az EU-t és tagállamait a Párizsi 

Megállapodásban meghatározott éghajlati 
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céljaik elérésében; hangsúlyozza, hogy az 

uniós forrásoknak támogatniuk kell a 

megújuló energia átalakulását az 

alacsonyabb kibocsátási források felé; 

hangsúlyozza a biológiai sokféleség 

pénzügyi támogatása garantálásának 

fontosságát az olyan programokon 

keresztül, mint a LIFE, valamint azt, hogy 

biztosítani kell ennek folytatását a 

következő többéves pénzügyi keretben; 

Or. en 

 

Módosítás  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 69a. úgy véli, hogy szabályozási és nem 

szabályozási keretet és finanszírozást kell 

biztosítani, hogy kiaknázzák az orvosi és 

digitális egészségügyi technológiák 

európai piacának versenyképességét és 

növekedését azzal, hogy támogatják az 

iparágat (a nagy- és kisvállalatokat) a 

nemzetközi versenyben; 

Or. en 

 

Módosítás  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció különféle eszközök 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 
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terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

megemlíti a keretprogram forrásainak 

felhasználásában tapasztalható nagy 

földrajzi egyenlőtlenségeket; átfogó 

költségvetési megoldásokat szorgalmaz 

annak biztosítása érdekében, hogy minden 

uniós tagállam és régió részt vegyen a 

kutatás-fejlesztésben és innovációban; 

Or. en 

 

Módosítás  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak 

annak érdekében, hogy jobb hozzáférést 

és egyenlő versenyfeltételeket 

biztosítsanak valamennyi tagállam 

pályázói számára a pályázatok értékelését 

a hozzáadott érték és a javaslatok 

lehetséges eredményei alapján végző új 

rendszer révén; 



 

AM\1144763HU.docx 71/162 PE616.896v01-00 

 HU 

Or. en 

 

Módosítás  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak 

az olyan mechanizmusok bevezetésére 

irányuló erőfeszítésekkel együtt, amelyek 

biztosítják valamennyi tagállam érdekelt 

feleinek kiegyensúlyozott részvételét; 

Or. en 

 

Módosítás  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében, hogy ezáltal 
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a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

éllovassá tegyék Európát a kutatás, a 

demonstráció és a bevezetés terén; 

hangsúlyozza, hogy a finanszírozás 

növelésével egyidejűleg egyszerűsíteni kell 

a finanszírozási eljárásokat, és hatékony 

ellenőrzési mechanizmusokat kell 

bevezetni; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

Or. en 

 

Módosítás  357 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba, főleg az 

alaptechnológiákba történő beruházások 

támogatására az innováció terén tátongó 

befektetési szakadék áthidalása érdekében; 

hangsúlyozza, hogy a finanszírozás 

növelésével egyidejűleg megfelelő 

támogatást kell biztosítani és 
egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; kéri, hogy a Bizottság növelje 

ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit, és 

ragaszkodik ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

Or. it 

 

Módosítás  358 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni a 

kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

70. nagyobb figyelmet kíván helyezni1a 

a kutatás és innováció közös vállalkozások 

keretében történő megvalósítására és a 

kulcsfontosságú technológiákba történő 

beruházások támogatására az innováció 

terén tátongó befektetési szakadék 

áthidalása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

a finanszírozás növelésével egyidejűleg 

egyszerűsíteni kell a finanszírozási 

eljárásokat; üdvözli a Bizottság ezzel 

kapcsolatos erőfeszítéseit, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezek a következő 

programozási időszakban is folytatódjanak; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

Or. en 

 

Módosítás  359 

Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 70a. üdvözli a Bizottság legutóbbi 

javaslatát, hogy biztosítani kívánja a 

Szén- és Acélipari Kutatási Alap 

finanszírozását az elkövetkező években; 

kiemeli ezen alap fontosságát az ebben az 

ipari ágazatban folyó kutatás 

finanszírozása szempontjából; úgy véli 

ezért, hogy egy olyan hosszabb távú 

megoldásra van szükség, amely biztosítja 

a 2020 utáni finanszírozást is, és egyben 

beépíti az alapot az uniós költségvetésbe, 

lehetővé téve, hogy a Parlament be tudja 

tölteni a költségvetési ellenőrző 

hatóságként rá háruló szerepet; 

Or. en 
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Módosítás  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 70a. felhívja a figyelmet a geográfiai 

egyensúly fenntartására az uniós források 

kihasználása során a kutatás és fejlesztés 

területén, országcsoportok bevezetésével, 

vagy olyan feltételek figyelembevételével a 

projektek kiválasztása során, melyek 

biztosítják az igazságos elosztást a 

tagállamok között; 

Or. pl 

 

Módosítás  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 70a. úgy véli, hogy biztosítani kell a 

koherenciát az EU ipari és digitális 

menetrendje, például az „Ipar 4.0” és az 

„ipari internet” között, ami 

elengedhetetlen az ipari beruházások 

újraindításához, és hasonló módon 

mindenki számára nyertes helyzetet kell 

teremteni a környezetvédelmi célkitűzések 

esetében; 

Or. en 

 

Módosítás  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 70a. ragaszkodik a békére vonatkozó 

uniós kötelezettségvállalásokhoz, és 

felszólítja a tagállamokat, hogy 

állapodjanak meg abban, hogy megtiltják 

az uniós költségvetés felhasználását a 

katonai alkalmazhatóságú kettős 

felhasználású technológiák 

finanszírozására vagy garantálására; 

Or. en 

 

Módosítás  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 70b. hangsúlyozza, hogy a 

távgondozásra vonatkozó K+F 

finanszírozási eszközöket különböző 

szabványokon és a kutatási eredményeken 

alapuló gyakorlatokon keresztül a 

gondozás indusztrializálására kell 

összpontosítani, lehetővé téve a precíziós 

orvosi és személyre szabott kezelést, 

valamint a végleges diagnózist, a 

megelőzést, a biomedikális modellezést és 

a kezelés optimalizálását; 

Or. en 

 

Módosítás  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. emlékeztet arra, hogy a kkv-k a 

gazdasági növekedés, az innováció és a 

foglalkoztatás legfontosabb hajtóerői, és 

elismeri a felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99%-át teszik ki; úgy véli, 

hogy a kkv-k finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférésének a következő többéves 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia, és ezért kéri a 

COSME program pénzügyi 

keretösszegének megkétszerezését, hogy az 

megfeleljen az uniós gazdaság tényleges 

igényeinek és a részvétel iránti jelentős 

érdeklődésnek; 

71. emlékeztet arra, hogy a kkv-k a 

fenntartható növekedés, az innováció és a 

foglalkoztatás legfontosabb hajtóerői, és 

elismeri a felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99%-át teszik ki; úgy véli, 

hogy a kkv-k (különös tekintettel a 

mikrovállalkozásokra) finanszírozási 

eszközökhöz való hozzáférése javításának 

és egyszerűsítésének a következő többéves 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia, és ezért kéri a 

COSME program pénzügyi 

keretösszegének legalább a 

megkétszerezését, hogy az megfeleljen az 

uniós gazdaság tényleges igényeinek és a 

részvétel iránti jelentős érdeklődésnek; 

Or. it 

 

Módosítás  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. emlékeztet arra, hogy a kkv-k a 

gazdasági növekedés, az innováció és a 

foglalkoztatás legfontosabb hajtóerői, és 

elismeri a felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99 %-át teszik ki; úgy véli, 

hogy a kkv-k finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférésének a következő többéves 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia, és ezért kéri a 

71. emlékeztet arra, hogy a kkv-k és a 

mikrovállalkozások, köztük a szociális 

gazdaság vállalkozásai a gazdasági 

növekedés, az innováció és a foglalkoztatás 

legfontosabb hajtóerői, és elismeri a 

felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99%-át teszik ki; úgy véli, 

hogy a kkv-k finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférésének a következő többéves 
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COSME program pénzügyi 

keretösszegének megkétszerezését, hogy az 

megfeleljen az uniós gazdaság tényleges 

igényeinek és a részvétel iránti jelentős 

érdeklődésnek; 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia, és ezért kéri a 

COSME program pénzügyi 

keretösszegének megkétszerezését, hogy az 

megfeleljen az uniós gazdaság tényleges 

igényeinek és a részvétel iránti jelentős 

érdeklődésnek; 

Or. en 

 

Módosítás  366 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. emlékeztet arra, hogy a kkv-k a 

gazdasági növekedés, az innováció és a 

foglalkoztatás legfontosabb hajtóerői, és 

elismeri a felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99 %-át teszik ki; úgy véli, 

hogy a kkv-k finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférésének a következő többéves 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia, és ezért kéri a 

COSME program pénzügyi 

keretösszegének megkétszerezését, hogy az 

megfeleljen az uniós gazdaság tényleges 

igényeinek és a részvétel iránti jelentős 

érdeklődésnek; 

71. emlékeztet arra1a, hogy a kkv-k, 

köztük a szövetkezetek a gazdasági 

növekedés, az innováció és a foglalkoztatás 

legfontosabb hajtóerői, és elismeri a 

felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99%-át teszik ki; úgy véli, 

hogy a kkv-k finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférésének a következő többéves 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia, és ezért kéri a 

COSME program pénzügyi 

keretösszegének megkétszerezését, hogy az 

megfeleljen az uniós gazdaság tényleges 

igényeinek és a részvétel iránti jelentős 

érdeklődésnek; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

Or. en 
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Módosítás  367 

Inese Vaidere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. emlékeztet arra, hogy a kkv-k a 

gazdasági növekedés, az innováció és a 

foglalkoztatás legfontosabb hajtóerői, és 

elismeri a felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99 %-át teszik ki; úgy véli, 

hogy a kkv-k finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférésének a következő többéves 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia, és ezért kéri a 

COSME program pénzügyi 

keretösszegének megkétszerezését, hogy az 

megfeleljen az uniós gazdaság tényleges 

igényeinek és a részvétel iránti jelentős 

érdeklődésnek; 

71. emlékeztet arra, hogy a kkv-k a 

gazdasági növekedés, az innováció és a 

foglalkoztatás legfontosabb hajtóerői, és 

elismeri a felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99%-át teszik ki; úgy véli, 

hogy a kkv-k finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférésének a következő többéves 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia minden 

tagállamban, és ezért kéri a 

COSME program pénzügyi 

keretösszegének megkétszerezését, hogy az 

megfeleljen az uniós gazdaság tényleges 

igényeinek és a részvétel iránti jelentős 

érdeklődésnek; 

Or. en 

 

Módosítás  368 

José Manuel Fernandes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. emlékeztet arra, hogy a kkv-k a 

gazdasági növekedés, az innováció és a 

foglalkoztatás legfontosabb hajtóerői, és 

elismeri a felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99 %-át teszik ki; úgy véli, 

71. emlékeztet arra, hogy a kkv-k a 

gazdasági növekedés, az innováció és a 

foglalkoztatás legfontosabb hajtóerői, és 

elismeri a felemelkedés biztosításában és a 

fenntartható uniós gazdaság fellendítésében 

betöltött jelentős szerepüket; emlékeztet 

arra, hogy az Unióban több mint 20 millió 

kkv működik, és hogy ezek az összes 

vállalkozás 99%-át teszik ki; úgy véli, 
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hogy a kkv-k finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférésének a következő többéves 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia, és ezért kéri a 

COSME program pénzügyi 

keretösszegének megkétszerezését, hogy az 

megfeleljen az uniós gazdaság tényleges 

igényeinek és a részvétel iránti jelentős 

érdeklődésnek; 

hogy a kkv-k finanszírozási eszközökhöz 

való hozzáférésének a következő többéves 

pénzügyi keretben is fontos szakpolitikai 

célkitűzésnek kell maradnia; 

Or. en 

 

Módosítás  369 

José Manuel Fernandes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 71a. üdvözli a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő célzott uniós 

program (COSME) sikerét a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben; megjegyzi, 

hogy a Parlament következetesen küzdött 

az e programhoz rendelt keretösszeg 

további növeléséért az éves költségvetési 

eljárás keretében; örömmel jegyzi meg, 

hogy e program végrehajtásának magas 

foka azt mutatja, hogy képes még több 

forrást felvenni; ezért kéri a 

COSME program pénzügyi 

keretösszegének megkétszerezését, hogy az 

megfeleljen az uniós gazdaság tényleges 

igényeinek és a részvétel iránti jelentős 

érdeklődésnek; 

Or. en 

 

Módosítás  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; üdvözli ezért a 

Bizottság azon szándékát, hogy 

jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására; hangsúlyozza, 

hogy minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  371 

Bernd Kölmel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; üdvözli ezért a 

Bizottság azon szándékát, hogy 

jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

törölve 
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beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására; hangsúlyozza, 

hogy minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia; 

Or. en 

 

Módosítás  372 

Tamás Deutsch 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a fenntartható 

növekedést és a munkahelyteremtést; 

üdvözli ezért a Bizottság azon szándékát, 

hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására; hangsúlyozza, 

hogy minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia; 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a fenntartható 

növekedést és a munkahelyteremtést; 

üdvözli ezért a Bizottság azon szándékát, 

hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására; hangsúlyozza, 

hogy minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia; kiemeli, hogy minden 

jogalkotási javaslatnak jelentősen 

növelnie kell az ESBA földrajzi hatókörét; 

emlékeztet arra, hogy az ESBA-nak egy 

befektetést ösztönző kiegészítő eszköznek 

kell maradnia, mivel az Európai Unió 

befektetési politikája továbbra is a 

kohéziós politika; 

Or. en 
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Módosítás  373 

Inese Vaidere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a fenntartható 

növekedést és a munkahelyteremtést; 

üdvözli ezért a Bizottság azon szándékát, 

hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására; hangsúlyozza, 

hogy minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia; 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a fenntartható 

növekedést és a munkahelyteremtést, a 

gazdasági fellendülés mégis elsősorban az 

EU-15 tagállamaiban jelentkezett, és ezért 

biztosítani kell a befektetési 

lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést 

valamennyi tagállamban; üdvözli ezért a 

Bizottság azon szándékát, hogy jogalkotási 

javaslatot terjeszt elő e beruházási 

rendszernek a következő többéves 

pénzügyi keretben történő folytatására és 

javítására; hangsúlyozza, hogy minden 

jogalkotási javaslatnak a Bizottság által 

elvégzett felülvizsgálat következtetésein és 

független értékelésen kell alapulnia; 

Or. en 

 

Módosítás  374 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

72. megismétli1a az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 
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többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a fenntartható 

növekedést és a munkahelyteremtést; 

üdvözli ezért a Bizottság azon szándékát, 

hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására; hangsúlyozza, 

hogy minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia; 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a fenntartható 

növekedést és a munkahelyteremtést; 

üdvözli ezért a Bizottság azon szándékát, 

hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására; hangsúlyozza, 

hogy minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia, és minden olyan kiadást ki 

kell zárni a támogatható kiadások 

köréből, amelyek ellentétesek az EU 

belföldi és nemzetközi 

kötelezettségvállalásaival; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

Or. en 

 

Módosítás  375 

Alfred Sant 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a fenntartható 

növekedést és a munkahelyteremtést; 

üdvözli ezért a Bizottság azon szándékát, 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a fenntartható 

növekedést és a munkahelyteremtést, és 

hogy többet lehet tenni annak érdekében, 
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hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására; hangsúlyozza, 

hogy minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia; 

hogy ennek előnyeit az EU valamennyi 

régiójában érezzék; üdvözli ezért a 

Bizottság azon szándékát, hogy jogalkotási 

javaslatot terjeszt elő e beruházási 

rendszernek a következő többéves 

pénzügyi keretben történő folytatására és 

javítására; hangsúlyozza, hogy minden 

jogalkotási javaslatnak a Bizottság által 

elvégzett felülvizsgálat következtetésein és 

független értékelésen kell alapulnia; 

Or. en 

 

Módosítás  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; úgy véli, hogy az ESBA már 

eddig is erőteljes és célzott fellendülést 

biztosított az olyan gazdasági ágazatok 

számára, amelyek elősegítik a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; üdvözli ezért a 

Bizottság azon szándékát, hogy jogalkotási 

javaslatot terjeszt elő e beruházási 

rendszernek a következő többéves 

pénzügyi keretben történő folytatására és 

javítására; hangsúlyozza, hogy minden 

jogalkotási javaslatnak a Bizottság által 

elvégzett felülvizsgálat következtetésein és 

független értékelésen kell alapulnia; 

72. megismétli az ESBA melletti 

szilárd elkötelezettségét, amely a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 

500 milliárd EUR-t kíván mobilizálni a 

reálgazdaságba történő új befektetések 

számára; ezért felkéri a Bizottságot, hogy 

szüntesse meg az ESBA végrehajtásának 

első szakaszában jelentkező 

hiányosságokat, és javítsa a végrehajtást, 

amikor jogalkotási javaslatot terjeszt elő e 

beruházási rendszernek a következő 

többéves pénzügyi keretben történő 

folytatására és javítására, hogy kiemelje az 

ESBA mint olyan fontos eszköz szerepét, 

amely csökkenti a strukturális 

egyenlőtlenségeket, valamint növeli a 

konvergenciát és kohéziót; hangsúlyozza, 

hogy minden jogalkotási javaslatnak a 

Bizottság által elvégzett felülvizsgálat 

következtetésein és független értékelésen 

kell alapulnia; 

Or. en 
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Módosítás  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a. úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek jobban kell tükröznie 

az európai társadalom és gazdaság 

digitális átalakulásának tulajdonított 

politikai prioritást; szorgalmazza, hogy az 

EU versenyképességének fenntartása és 

további javítása, valamint a polgáraink 

életminőségének javítása érdekében 

fektessenek be az alapvető technológiákba 

és infrastruktúrákba, az innovációba és 

kutatásba, valamint a digitális 

készségekbe; úgy véli, hogy több 

támogatást kell nyújtani az Európa 

számára kritikus fontosságú határokon 

átnyúló kezdeményezéseknek, mint 

amilyen a kiberbiztonsági kapacitás, a 

mesterséges intelligencia, a robotika és a 

nagyteljesítményű számítástechnikai 

technológiák fejlesztése és az azokhoz való 

hozzáférés; 

Or. en 

 

Módosítás  378 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a. úgy véli1a, hogy a 2030-ig tartó 

időszakra szóló CEF-nek az Európai 

Bizottság közvetlen irányítása alatt álló fő 

uniós befektetési eszközzé kell válnia, és a 

fenntartható közlekedési módok 

határokon átnyúló összeköttetéseire kell 

összpontosítania, beleértve a felújításokat, 
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a hiányzó kapcsolatok, az intermodalitást 

és az új digitalizációs és dekarbonizációs 

megoldásokhoz kapcsolódó 

infrastruktúrák korszerűsítését is, továbbá 

az energetikai átalakulás előmozdítása 

érdekében előtérbe kell helyeznie a 

villamosenergia-infrastruktúrát, a 

megújuló energiaforrásokat és az 

intelligens energiahálózatokat, valamint 

az ikt-ágazatban a nagysebességű széles 

sávú rendszereket; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

Or. en 

 

Módosítás  379 

Younous Omarjee 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a. úgy véli, hogy biztosítani kell, hogy 

az ESBA-nak az Unió költségvetésében és 

politikai prioritásai között betöltött helye 

ne veszélyeztesse az európai kohéziós 

politika célkitűzéseinek megvalósítását; 

úgy véli, hogy az ESBA által 

finanszírozott fellépéseket az Európában 

tapasztalható életszínvonalbeli 

különbségek csökkentésének célja, 

valamint a társadalmi kohéziós és 

fenntarthatósági célok feltételéhez kell 

kötni; 

Or. fr 

 

Módosítás  380 

José Manuel Fernandes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
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72 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a. hangsúlyozza továbbá az ESBA 

által a kkv-k finanszírozására gyakorolt 

pozitív hatást, amely jelenleg Unió-szerte 

több mint 500 000 kkv-t és közepes piaci 

tőkeértékű vállalatot ér el; hangsúlyozza, 

hogy a nagy piaci keresletet tükröző 

nagyon jelentős forrásfelvétel miatt már a 

program végrehajtásának első 

szakaszában tovább növelték a kkv-

keretet; 

Or. en 

 

Módosítás  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72b. hangsúlyozza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek jobban kell 

tükröznie az európai társadalom és 

gazdaság digitális átalakulásának 

tulajdonított politikai prioritást, valamint 

azt, hogy versenyképességünk, 

életminőségünk és a társadalmi szerkezet 

fenntartása és javítása érdekében be kell 

fektetni az alapvető technológiákba és 

infrastruktúrákba, valamint a digitális 

készségekbe; úgy véli, hogy több 

támogatást kell nyújtani az Európa 

számára kritikus fontosságú határokon 

átnyúló kezdeményezéseknek, különösen 

a mesterséges intelligencia és a 

nagyteljesítményű számítástechnika 

legújabb technológia fejlesztése és 

elérhetősége, valamint a digitális 

készségek terén, miközben a kutatási 

keretprogram részeként fenn kell tartani a 

digitális technológiákkal kapcsolatos 

kutatás és innováció erőteljes 
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támogatását; 

Or. en 

 

Módosítás  382 

Inese Vaidere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést, továbbá előmozdítja 

a kohéziós szakadék megszüntetését; 

megjegyzi, hogy a szomszédos országokkal 

összekapcsolt egységes európai 

közlekedési térség megvalósítása jelentős 

közlekedési infrastruktúrát igényel, és azt 

az EU versenyképessége, valamint 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; úgy véli, hogy a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió tekintetében 

fontos biztosítani azt, hogy a regionális 

fejlesztési központok bekapcsolódjanak a 

TEN-T hálózatba, ellenkező esetben nem 

tudják kihasználni saját előnyükre az 

egységes piachoz való hozzáférést; 
hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 
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hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia, külön 

hangsúlyt helyezve a CEF program 

keretében végrehajtott nagy határokon 

átnyúló infrastrukturális projektekre, 

mint amilyen a „Rail Baltica” projekt, 

amely tovább csökkenti a kohéziós 

szakadékot, összekapcsolja Európa északi 

és déli részét, és csökkenti a függőséget 

Oroszországtól; 

Or. en 

 

Módosítás  383 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

egyik oszlopát képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához; ennek értelmében 

felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 

felül azon építmények finanszírozását, 

amelyek gazdasági szempontból nem 
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programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; 

bizonyultak költséghatékonynak, és 

amelyek káros hatással vannak a 

polgárok egészségére és a környezetre, 

mint például a Torino–Lyon vonal; 

hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; 

hangsúlyozza, hogy elsőbbséget kell 

biztosítani azoknak a projekteknek, 

amelyek elősegítik a közlekedési 

rendszerek széndioxid-kibocsátásának 

csökkentését, valamint e rendszerek 

digitalizációját; 

Or. it 

 

Módosítás  384 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

73. rámutat1a 2a a többéves pénzügyi 

keret fontosságára a hosszú távú 

beruházásokra épülő iparágak, például a 

fenntartható közlekedési ágazat 

szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható fejlődést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 
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keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának az EU éghajlati és 

energetikai kötelezettségvállalásaival 

összhangban ki kell terjednie a 

közlekedési módokra, az összeköttetésekre 

és a hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania, és közös 

szabványokat kell alkalmaznia, továbbá a 

élőhelyek további összekapcsolása és 

helyreállítása érdekében létre kell hozni a 

környezetbarát infrastruktúrák 

transzeurópai hálózatát (TEN-G), amelyet 

többek között a CEF-ből kell 

finanszírozni; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

 2a A NABU (Naturschutzbund 

Deutschland e.V.) egyesület által javasolt 

módosítás. 

Or. en 

 

Módosítás  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 
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munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, különösen a 

peremterületeken és a legkevésbé fejlett 

régiókban, és azt az EU versenyképessége, 

valamint gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni, többek között a 

peremterületeken és a szigeti térségekben; 

ezért úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek megfelelő finanszírozást 

kell biztosítania az olyan projektek 

számára, amelyek hozzájárulnak különösen 

a TEN-T törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; e tekintetben elismeri a Kohéziós 

Alap fontosságát, és ragaszkodik ahhoz, 

hogy azt a következő többéves pénzügyi 

keretben is fenntartsák; hangsúlyozza, 

hogy az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz (CEF) korszerűsített és 

hatékonyabb programjának minden 

közlekedési módra ki kell terjednie, az 

összeköttetésekre és a hálózat 

peremterületeken történő kiépítésére kell 

összpontosítania és közös szabványokat 

kell alkalmaznia; 

Or. en 

 

Módosítás  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 
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fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, különös tekintettel a 

vasúti közlekedésre és a CO2-kibocsátás 

csökkentéséhez hozzájáruló egyéb 

közlekedési módokra, továbbá az 

összeköttetésekre és a hálózat 

peremterületeken történő kiépítésére kell 

összpontosítania és közös szabványokat 

kell alkalmaznia; 

Or. en 

 

Módosítás  387 

Tiemo Wölken 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és hogy a fenntartható 

infrastruktúra megalapozza a fenntartható 

növekedést és a munkahelyteremtést; 
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szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; 

megjegyzi, hogy a szomszédos országokkal 

összekapcsolt egységes európai 

közlekedési térség megvalósítása jelentős 

közlekedési infrastruktúrát igényel, és azt 

az EU versenyképessége, valamint 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; 

Or. en 

 

Módosítás  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

73. rámutat a többéves pénzügyi keret 

fontosságára a hosszú távú beruházásokra 

épülő iparágak, például a közlekedési 

ágazat szempontjából; rámutat arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra az egységes piac 

gerincét képezi, és megalapozza a 

fenntartható növekedést és a 

munkahelyteremtést; megjegyzi, hogy a 

szomszédos országokkal összekapcsolt 

egységes európai közlekedési térség 

megvalósítása jelentős közlekedési 

infrastruktúrát igényel, és azt az EU 

versenyképessége, valamint gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 
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szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; 

szempontjából kulcsfontosságú 

prioritásként kell kezelni; ezért úgy véli, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek megfelelő finanszírozást kell 

biztosítania az olyan projektek számára, 

amelyek hozzájárulnak különösen a TEN-T 

törzshálózat és annak folyosóinak 

megvalósításához, amelyeket tovább kell 

bővíteni; 

Or. en 

 

Módosítás  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 73a. hangsúlyozza, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

korszerűsített és hatékonyabb 

programjának minden közlekedési módra 

ki kell terjednie, az összeköttetésekre és a 

hálózat peremterületeken történő 

kiépítésére kell összpontosítania, és közös 

szabványokat kell alkalmaznia; úgy véli, 

hogy a CEF-nek elő kell mozdítania az 

átfogó hálózatok közötti erősebb 

összeköttetéseket, beleértve a horizontális 

prioritásokat, például a tengeri 

gyorsforgalmi utakat is; hangsúlyozza, 

hogy a Bizottság koordinációjának a 

beruházói részvétel ösztönzésére kell 

irányulnia, az interoperabilitás 

szempontjából jelentkező előnyök 

maximalizálása érdekében pedig előre kell 

hozni az ERTMS kiépítését; úgy véli, hogy 

a valódi európai idegenforgalmi politika 
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irányába történő előrelépés érdekében 

külön költségvetési sort kellene létrehozni 

az idegenforgalom számára; felülről 

építkező megközelítés kidolgozását 

javasolja a projektek hatékony 

végrehajtása érdekében, különös 

tekintettel a belvízi utak hajózhatóságára; 

kéri a az európai digitális légiforgalmi 

szolgáltatás befejezésére irányuló kutatás 

finanszírozását a SESAR program 

részeként; 

Or. en 

 

Módosítás  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 73a. felszólítja az Európai Bizottságot, 

hogy sürgősen támogassa a következő 

generációs technológiák fejlesztésére 

irányuló befektetéseket, és mozdítsa elő e 

technológiák bevezetését; úgy véli, hogy 

az európai strukturális alapoknak, 

valamint a széles sávú hálózatok és a 

transzeurópai távközlési hálózatok 

finanszírozásának a jövő kritériumain kell 

alapulniuk; 

Or. en 

 

Módosítás  391 

Giovanni La Via 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 73a. kéri, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben hozzanak létre egy 
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külön költségvetési tételt a turizmus 

számára, mivel a szükséges növekedés és 

munkahelyteremtés összefüggésében a 

turizmusnak az egyik prioritást kell 

képeznie; 

Or. en 

 

Módosítás  392 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, az 5G bevezetését és a 

gigabitalapú internetkapcsolatot, valamint 

további előrelépéseket tesznek az uniós 

távközlési szabályok harmonizálása terén, 

hogy megfelelő szabályozási keretet 

hozzanak létre az internetkapcsolat 

javítására szerte az Unióban; hangsúlyozza, 

hogy a távközlési CEF-nek továbbra is 

támogatnia kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a széles sávú hálózatokat 

azáltal, hogy lehetővé teszi azok 

hozzáférhetőségét, a távoli területeken és a 

vidéki térségekben is, valamint javítja a 

digitális jártasságot, az összekapcsolást és 

az interoperabilitást; 

74. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, az 5G bevezetését és a 

gigabitalapú internetkapcsolatot, valamint 

további előrelépéseket tesznek az uniós 

távközlési szabályok harmonizálása terén, 

hogy megfelelő szabályozási keretet 

hozzanak létre az internetkapcsolat 

javítására szerte az Unióban; hangsúlyozza, 

hogy a távközlési CEF-nek továbbra is 

támogatnia kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a széles sávú hálózatokat 

azáltal, hogy lehetővé teszi azok 

hozzáférhetőségét, a távoli területeken és a 

vidéki térségekben is, valamint javítja a 

digitális jártasságot, az összekapcsolást és 

az interoperabilitást; megjegyzi, hogy a 

távközlési CEF támogathatna olyan 

digitális modelleket is, amelyek az adatok 

decentralizált tárolása mellett a peer-to-

peer kapcsolatot és adatcseréket részesítik 

előnyben; 

Or. it 

 

Módosítás  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, az 5G bevezetését és a 

gigabitalapú internetkapcsolatot, valamint 

további előrelépéseket tesznek az uniós 

távközlési szabályok harmonizálása terén, 

hogy megfelelő szabályozási keretet 

hozzanak létre az internetkapcsolat 

javítására szerte az Unióban; hangsúlyozza, 

hogy a távközlési CEF-nek továbbra is 

támogatnia kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a széles sávú 

hálózatokat azáltal, hogy lehetővé teszi 

azok hozzáférhetőségét, a távoli 

területeken és a vidéki térségekben is, 

valamint javítja a digitális jártasságot, az 

összekapcsolást és az interoperabilitást; 

74. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, az 5G bevezetését és a 

gigabitalapú internetkapcsolatot, valamint 

további előrelépéseket tesznek az uniós 

távközlési szabályok harmonizálása terén, 

hogy megfelelő szabályozási keretet 

hozzanak létre az internetkapcsolat 

javítására szerte az Unióban; hangsúlyozza, 

hogy a távközlési CEF-nek megfelelő 

erőforrásokkal kell rendelkeznie, és 

továbbra is támogatnia kell a digitális 

szolgáltatások infrastruktúráit és a 

nagysebességű szélessávú hálózatok 

növekvő beruházási igényeit azáltal, hogy 

lehetővé teszi azok hozzáférhetőségét, a 

távoli területeken és a vidéki térségekben 

is, valamint javítja a digitális jártasságot, 

az összekapcsolást és az interoperabilitást; 

Or. en 

 

Módosítás  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, az 5G bevezetését és a 

gigabitalapú internetkapcsolatot, valamint 

további előrelépéseket tesznek az uniós 

távközlési szabályok harmonizálása terén, 

hogy megfelelő szabályozási keretet 

74. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, korszerűsítik a helyhez kötött 

hálózatokat, és növelik a mobil hálózatok 

lefedettségét, 2025-ig megvalósítják az 5G 

bevezetését és a gigabitalapú 

internetkapcsolatot, valamint további 
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hozzanak létre az internetkapcsolat 

javítására szerte az Unióban; hangsúlyozza, 

hogy a távközlési CEF-nek továbbra is 

támogatnia kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a széles sávú hálózatokat 

azáltal, hogy lehetővé teszi azok 

hozzáférhetőségét, a távoli területeken és a 

vidéki térségekben is, valamint javítja a 

digitális jártasságot, az összekapcsolást és 

az interoperabilitást; 

előrelépéseket tesznek az uniós távközlési 

szabályok harmonizálása terén, hogy 

megfelelő szabályozási keretet hozzanak 

létre az internetkapcsolat javítására szerte 

az Unióban; hangsúlyozza, hogy a 

távközlési CEF-nek továbbra is támogatnia 

kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a szélessávú hálózatokat 

azáltal, hogy lehetővé teszi azok 

hozzáférhetőségét, a távoli területeken és a 

vidéki térségekben is, valamint javítja a 

digitális jártasságot, az összekapcsolást és 

az interoperabilitást; 

Or. en 

 

Módosítás  395 

Marita Ulvskog 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, az 5G bevezetését és a 

gigabitalapú internetkapcsolatot, valamint 

további előrelépéseket tesznek az uniós 

távközlési szabályok harmonizálása terén, 

hogy megfelelő szabályozási keretet 

hozzanak létre az internetkapcsolat 

javítására szerte az Unióban; hangsúlyozza, 

hogy a távközlési CEF-nek továbbra is 

támogatnia kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a széles sávú hálózatokat 

azáltal, hogy lehetővé teszi azok 

hozzáférhetőségét, a távoli területeken és a 

vidéki térségekben is, valamint javítja a 

digitális jártasságot, az összekapcsolást és 

az interoperabilitást; 

74. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, az 5G bevezetését és a 

gigabitalapú internetkapcsolatot, valamint 

további előrelépéseket tesznek az uniós 

távközlési szabályok harmonizálása terén, 

hogy megfelelő szabályozási keretet 

hozzanak létre az internetkapcsolat 

javítására szerte az Unióban; hangsúlyozza, 

hogy a távközlési CEF-nek továbbra is 

támogatnia kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a szélessávú hálózatokat 

azáltal, hogy lehetővé teszi azok 

hozzáférhetőségét, a távoli területeken és a 

vidéki térségekben is, valamint javítja a 

digitális jártasságot, az összekapcsolást és 

az interoperabilitást; hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy javítsák az európai 

polgárok és munkaerő digitális készségeit; 
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Or. en 

 

Módosítás  396 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, az 5G bevezetését és a 

gigabitalapú internetkapcsolatot, valamint 

további előrelépéseket tesznek az uniós 

távközlési szabályok harmonizálása terén, 

hogy megfelelő szabályozási keretet 

hozzanak létre az internetkapcsolat 

javítására szerte az Unióban; hangsúlyozza, 

hogy a távközlési CEF-nek továbbra is 

támogatnia kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a széles sávú hálózatokat 

azáltal, hogy lehetővé teszi azok 

hozzáférhetőségét, a távoli területeken és a 

vidéki térségekben is, valamint javítja a 

digitális jártasságot, az összekapcsolást és 

az interoperabilitást; 

74. hangsúlyozza1a annak fontosságát, 

hogy biztosítsák a digitális egységes piac 

megvalósításának finanszírozását azáltal, 

hogy teljes mértékben kihasználják a 

spektrumot, az 5G bevezetését és a 

gigabitalapú internetkapcsolatot, valamint 

további előrelépéseket tesznek az uniós 

távközlési szabályok harmonizálása terén, 

hogy megfelelő szabályozási keretet 

hozzanak létre az internetkapcsolat 

javítására szerte az Unióban; hangsúlyozza, 

hogy a távközlési CEF-nek továbbra is 

támogatnia kell a digitális szolgáltatások 

infrastruktúráit és a szélessávú hálózatokat 

azáltal, hogy lehetővé teszi azok 

hozzáférhetőségét, a távoli területeken és a 

vidéki térségekben is, valamint javítja a 

digitális jártasságot, az összekapcsolást és 

az interoperabilitást; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

Or. en 

 

Módosítás  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 
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 74a. felhívja a Bizottságot arra, hogy 

biztosítsa, tartsa fenn és fejlessze az „5G 

cselekvési terv” megfelelő szintű 

finanszírozását a következő, 2020 és 2027 

közötti többéves pénzügyi keret 

távlatában; 

Or. en 

 

Módosítás  398 

Nils Torvalds 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos 

támogatását, amelyek biztosítják az 

energiaforrások diverzifikálását, növelik 

az energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való 

átállás, a villamosenergia-termelés és -

hálózatok korszerűsítése, a szén-dioxid-

leválasztás és -tárolás és az ezt hasznosító 

technológiák, valamint a távfűtés 

korszerűsítése számára; úgy véli, hogy az 

energiaágazat éghajlat-változási 

célkitűzések fényében történő átalakítását 

a következő többéves pénzügyi terv 

keretében egy olyan energetikai átállási 

alap létrehozásával kell támogatni, amely 

megkönnyíti az energiaigényes iparágak 

és a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a tiszta, stabil és versenyképes 

energiaellátást Európában; ezért kéri a 

fenntartható beruházások folyamatos 

támogatását, amelyek ösztönzik a 

megújuló energiaforrásokat, az első 

helyre helyezik az energiahatékonyságot, 

növelik az energiabiztonságot és az 

energiaforrások behozatalával szembeni 

energiafüggetlenséget, valamint az olyan 

új és innovatív energiaforrásokat és ipari 

technológiákat támogatják, amelyek 

összhangban vannak Európa hosszú távú 

éghajlati kötelezettségvállalásaival; 
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ösztönöz; 

Or. en 

 

Módosítás  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos 

támogatását, amelyek biztosítják az 

energiaforrások diverzifikálását, növelik 

az energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való 

átállás, a villamosenergia-termelés és -

hálózatok korszerűsítése, a szén-dioxid-

leválasztás és -tárolás és az ezt hasznosító 

technológiák, valamint a távfűtés 

korszerűsítése számára; úgy véli, hogy az 

energiaágazat éghajlat-változási 

célkitűzések fényében történő átalakítását 

a következő többéves pénzügyi terv 

keretében egy olyan energetikai átállási 

alap létrehozásával kell támogatni, amely 

megkönnyíti az energiaigényes iparágak 

és a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a tiszta, stabil és versenyképes 

energiaellátást Európában; ezért kéri a 

fenntartható beruházások folyamatos 

támogatását, amelyek ösztönzik a 

megújuló energiaforrásokat, mintegy 

elsődleges üzemanyagként javítják az 

energiahatékonyságot, növelik az 

energiabiztonságot és az energiaforrások 

behozatalával szembeni 

energiafüggetlenséget, valamint az olyan 

új és innovatív energiaforrásokat és ipari 

technológiákat támogatják, amelyek 

összhangban vannak Európa hosszú távú 

éghajlati kötelezettségvállalásaival; 

Or. en 
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Módosítás  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, 

a villamosenergia-termelés és -hálózatok 

korszerűsítése, a szén-dioxid-leválasztás és 

-tárolás és az ezt hasznosító technológiák, 

valamint a távfűtés korszerűsítése számára; 

úgy véli, hogy az energiaágazat éghajlat-

változási célkitűzések fényében történő 

átalakítását a következő többéves pénzügyi 

terv keretében egy olyan energetikai 

átállási alap létrehozásával kell 

támogatni, amely megkönnyíti az 

energiaigényes iparágak és a széndioxid-

kibocsátást okozó villamosenergia-

erőművek strukturális átalakulásait, 

valamint karbonszegény beruházásokra és 

innovatív megoldásokra ösztönöz; 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások és 

energiaellátási útvonalak diverzifikálását, 

növelik az energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony kibocsátású 

gazdaságra való átállás, a villamosenergia-

termelés és -hálózatok korszerűsítése, a 

széndioxid-leválasztás és -tárolás és az ezt 

hasznosító technológiák, valamint a 

távfűtés korszerűsítése számára; úgy véli, 

hogy az Unió széntől függő régióinak és 

tagállamainak célzott támogatásra van 

szükségük, beleértve a megfelelő 

forrásokat, hogy ténylegesen hozzá 

tudjanak járulni az alacsony kibocsátású 

gazdaság felé tartó átmenethez, és egy 

átfogó eszköz létrehozását kéri e régiók és 

országok számára az igazságos átmenet 

támogatása érdekében, különösen a 

megújuló források, az energiahatékony 

megoldások, az energiatárolás, az 

elektromos mobilitási megoldások és 

infrastruktúrák, az áramtermelés és a 

hálózatok, a fejlett áramtermelési 

technológiák, többek között a széndioxid-

leválasztás és -tárolás (CCS), -hasznosítás 

és -tárolás, valamint a szénelgázosítás 

fejlesztése és beindítása, a távfűtés 

korszerűsítése, többek között magas 

hatékonyságú kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelés, a jövőbeli 

környezetvédelmi normákhoz való korai 

alkalmazkodás, az energiaigényes iparágak 
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átalakítása, valamint a társadalmi, 

társadalmi-gazdasági és környezeti 

hatások kezelése révén; 

Or. en 

 

Módosítás  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, 

a villamosenergia-termelés és -hálózatok 

korszerűsítése, a szén-dioxid-leválasztás és 

-tárolás és az ezt hasznosító technológiák, 

valamint a távfűtés korszerűsítése számára; 

úgy véli, hogy az energiaágazat éghajlat-

változási célkitűzések fényében történő 

átalakítását a következő többéves pénzügyi 

terv keretében egy olyan energetikai 

átállási alap létrehozásával kell támogatni, 

amely megkönnyíti az energiaigényes 

iparágak és a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot; kéri, hogy a 

támogatásokat összpontosítsák az EUMSZ 

194. cikke (1) bekezdése célkitűzéseinek 

megvalósítására; hangsúlyozza ezért, 

hogy az energetikai CEF földgáz-

infrastruktúrára nyújtott támogatását át 

kell irányítani az olyan befektetésekre, 

amelyek a gázellátás dekarbonizálására 

irányulnak (biogáz, környezetbarát 

hidrogén, szintetikus metán stb.); 

hangsúlyozza különösen annak 

fontosságát, hogy átfogó támogatást 

nyújtsanak különösen a sok szén-dioxidot 

kibocsátó régiók, az energetikai átállás, az 

alacsony széndioxid-kibocsátású 

gazdaságra való átállás, a villamosenergia-

termelés és -hálózatok korszerűsítése, a 

széndioxid-leválasztás és -tárolás és az ezt 

hasznosító technológiák, valamint a 

távfűtés korszerűsítése számára; úgy véli, 

hogy az energiaágazat éghajlat-változási 

célkitűzések fényében történő átalakítását a 

következő többéves pénzügyi terv 

keretében egy olyan energetikai átállási 

alap létrehozásával kell támogatni, amely 

megkönnyíti az energiaigényes iparágak és 
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a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

Or. en 

 

Módosítás  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, 

a villamosenergia-termelés és -hálózatok 

korszerűsítése, a szén-dioxid-leválasztás 

és -tárolás és az ezt hasznosító 
technológiák, valamint a távfűtés 

korszerűsítése számára; úgy véli, hogy az 

energiaágazat nagyra törő éghajlat-

változási célkitűzések fényében történő 

átalakításának a következő többéves 

pénzügyi terv keretében egy energetikai 

átállási alap létrehozásán kell alapulnia, az 

energiaigényes iparágak és a nagy szén-

dioxid-kibocsátást okozó erőművek 

strukturális átalakulásainak megkönnyítése, 

valamint a karbonszegény beruházásokra 

és innovatív megoldásokra való ösztönzés 

céljából; 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a hatékony, pazarlásmentes 

energiafelhasználást és a megújuló 

forrásokon alapuló energiaellátást 

Európában; ezért kéri az olyan beruházások 

folyamatos támogatását, amelyek javítják 

az energiahatékonyságot, a decentralizált 

megújuló energiaforrások alkalmazását, 

elosztását és tárolását, valamint az 

energiabiztonság növelését, többek között 

az energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, a nulla nettó szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való 2050-

ig megvalósított átállás, a villamosenergia-

termelés és -hálózatok, az energiatárolási 

technológiák, valamint a távfűtés 

korszerűsítése számára; úgy véli, hogy az 

energiaágazat nagyra törő éghajlat-

változási célkitűzések fényében történő 

átalakításának többek között a következő 

többéves pénzügyi terv keretében egy 

megfelelő energetikai átállási alap 

létrehozásán kell alapulnia, amelynek célja 

az energiahatékonyság, a megújuló 

energiák, és az innovatív megoldások 

területén való beruházások serkentése 

(támogatva a helyi hatóságokat, az 

energetikai szövetkezeteket, az aktív 
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energiafogyasztókat és a cégeket), 

valamint az energiaigényes iparágak és a 

nagy széndioxid-kibocsátást okozó 

erőművek strukturális átalakulásainak 

megkönnyítése; 

Or. it 

 

Módosítás  403 

Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, 

a villamosenergia-termelés és -hálózatok 

korszerűsítése, a szén-dioxid-leválasztás és 

-tárolás és az ezt hasznosító technológiák, 

valamint a távfűtés korszerűsítése számára; 

úgy véli, hogy az energiaágazat éghajlat-

változási célkitűzések fényében történő 

átalakítását a következő többéves pénzügyi 

terv keretében egy olyan energetikai 

átállási alap létrehozásával kell támogatni, 

amely megkönnyíti az energiaigényes 

iparágak és a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot és a megújuló 

energiaforrások használatát, többek 

között az energetikai CEF révén, amelynek 

különösen a megújulóenergia-

infrastruktúrára kell összpontosítania; 

hangsúlyozza különösen annak 

fontosságát, hogy átfogó támogatást 

nyújtsanak különösen a sok szén-dioxidot 

kibocsátó régiók, az energetikai átállás, az 

alacsony széndioxid-kibocsátású 

gazdaságra való átállás, a villamosenergia-

termelés és -hálózatok korszerűsítése, a 

széndioxid-leválasztás és -tárolás és az ezt 

hasznosító technológiák, valamint a 

távfűtés korszerűsítése számára; úgy véli, 

hogy az energiaágazat éghajlat-változási 

célkitűzések fényében történő átalakítását a 

következő többéves pénzügyi terv 

keretében egy olyan energetikai átállási 

alap létrehozásával kell támogatni, amely 

megkönnyíti az energiaigényes iparágak és 

a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 
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beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

Or. en 

 

Módosítás  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, 

a villamosenergia-termelés és -hálózatok 

korszerűsítése, a szén-dioxid-leválasztás és 

-tárolás és az ezt hasznosító technológiák, 

valamint a távfűtés korszerűsítése számára; 

úgy véli, hogy az energiaágazat éghajlat-

változási célkitűzések fényében történő 

átalakítását a következő többéves pénzügyi 

terv keretében egy olyan energetikai 

átállási alap létrehozásával kell támogatni, 

amely megkönnyíti az energiaigényes 

iparágak és a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

széndioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony széndioxid-

kibocsátású gazdaságra való átállás, a 

villamosenergia-termelés korszerűsítése, a 

hálózatok határokon átnyúló 

összekapcsolása, az intelligens 

energiahálózatok bevezetése, a széndioxid-

leválasztás és -tárolás és az ezt hasznosító 

technológiák, valamint a távfűtés 

korszerűsítése számára; úgy véli, hogy az 

energiaágazat éghajlat-változási 

célkitűzések fényében történő átalakítását a 

következő többéves pénzügyi terv 

keretében egy olyan energetikai átállási 

alap létrehozásával kell támogatni, amely 

megkönnyíti az energiaigényes iparágak és 

a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

Or. en 
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Módosítás  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, 

a villamosenergia-termelés és -hálózatok 

korszerűsítése, a szén-dioxid-leválasztás és 

-tárolás és az ezt hasznosító technológiák, 

valamint a távfűtés korszerűsítése számára; 

úgy véli, hogy az energiaágazat éghajlat-

változási célkitűzések fényében történő 

átalakítását a következő többéves pénzügyi 

terv keretében egy olyan energetikai 

átállási alap létrehozásával kell támogatni, 

amely megkönnyíti az energiaigényes 

iparágak és a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

széndioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony széndioxid-

kibocsátású gazdaságra való átállás, a 

villamosenergia-termelés korszerűsítése, a 

hálózatok határokon átnyúló 

összekapcsolása, az intelligens 

energiahálózatok bevezetése, a széndioxid-

leválasztás és -tárolás és az ezt hasznosító 

technológiák, valamint a távfűtés 

korszerűsítése számára; úgy véli, hogy az 

energiaágazat éghajlat-változási 

célkitűzések fényében történő átalakítását a 

következő többéves pénzügyi terv 

keretében egy olyan energetikai átállási 

alap létrehozásával kell támogatni, amely 

megkönnyíti az energiaigényes iparágak és 

a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

Or. en 

 

Módosítás  406 

Tiemo Wölken 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, 

a villamosenergia-termelés és -hálózatok 

korszerűsítése, a szén-dioxid-leválasztás és 

-tárolás és az ezt hasznosító technológiák, 

valamint a távfűtés korszerűsítése számára; 

úgy véli, hogy az energiaágazat éghajlat-

változási célkitűzések fényében történő 

átalakítását a következő többéves pénzügyi 

terv keretében egy olyan energetikai 

átállási alap létrehozásával kell támogatni, 

amely megkönnyíti az energiaigényes 

iparágak és a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

széndioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony széndioxid-

kibocsátású gazdaságra való átállás, a 

villamosenergia-termelés és -hálózatok 

korszerűsítése és az ezt hasznosító 

technológiák, valamint a távfűtés 

korszerűsítése számára; úgy véli, hogy az 

energiaágazat éghajlat-változási 

célkitűzések fényében történő átalakítását a 

következő többéves pénzügyi terv 

keretében egy olyan energetikai átállási 

alap létrehozásával kell támogatni, amely 

megkönnyíti az energiaigényes iparágak és 

a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz, miközben a Párizsi 

Megállapodással összhangban 

megszünteti a fosszilis tüzelőanyagok 

infrastruktúrájának támogatását; 

Or. en 

 

Módosítás  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. alapvető fontosságúnak tartja, hogy 

biztosítsák a fenntartható és megfizethető 

energiaellátást Európában; ezért kéri az 

olyan beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások 

diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

szén-dioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, 

a villamosenergia-termelés és -hálózatok 

korszerűsítése, a szén-dioxid-leválasztás és 

-tárolás és az ezt hasznosító technológiák, 

valamint a távfűtés korszerűsítése számára; 

úgy véli, hogy az energiaágazat éghajlat-

változási célkitűzések fényében történő 

átalakítását a következő többéves pénzügyi 

terv keretében egy olyan energetikai 

átállási alap létrehozásával kell támogatni, 

amely megkönnyíti az energiaigényes 

iparágak és a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény 

beruházásokra és innovatív megoldásokra 

ösztönöz; 

75. alapvető fontosságúnak tartja1a 2a, 

hogy biztosítsák a fenntartható és 

megfizethető energiaellátást Európában; 

ezért kéri az olyan beruházások folyamatos 

támogatását, amelyek biztosítják az 

energiaforrások diverzifikálását, növelik az 

energiabiztonságot és javítják az 

energiahatékonyságot, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen annak fontosságát, hogy átfogó 

támogatást nyújtsanak különösen a sok 

széndioxidot kibocsátó régiók, az 

energetikai átállás, az alacsony széndioxid-

kibocsátású és atomenergia-mentes 

gazdaságra való átállás, a villamosenergia-

termelés és az intelligens energiahálózat 

korszerűsítése, valamint a távfűtés 

korszerűsítése számára; úgy véli, hogy az 

energiaágazat éghajlat-változási 

célkitűzések fényében történő átalakítását a 

következő többéves pénzügyi terv 

keretében egy olyan energetikai átállási 

alap létrehozásával kell támogatni, amely 

megkönnyíti az energiaigényes iparágak és 

a széndioxid-kibocsátást okozó 

villamosenergia-erőművek strukturális 

átalakulásait, valamint karbonszegény, 

atomenergia-mentes beruházásokra és 

innovatív megoldásokra ösztönöz; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

 2a Részben a NABU (Naturschutzbund 

Deutschland e.V.) egyesület által javasolt 

módosítás. 

Or. en 

 

Módosítás  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 75a. úgy véli, hogy az európai szigetek, 

az európai legkülső régiók, valamint a 

tengerentúli országok és területek 

ugyanazokkal az éghajlatváltozással 

összefüggő kihívásokkal szembesülnek, 

mint egyes legkevésbé fejlett országok 

vagy a fejlődő kis szigetállamok, amelyek 

közül ez utóbbiak az éghajlatváltozás 

elleni globális szövetségen (GCCA+) 

keresztül az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást segítő finanszírozási 

mechanizmus támogatásában 

részesülnek; úgy véli ezért, hogy az 

európai szigetek, az európai legkülső 

régiók, valamint a tengerentúli országok 

és területek számára létre kell hozni egy, 

az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást segítő alapot, amely 

ezeken a területeken lehetővé teszi az 

éghajlatváltozás káros hatásainak 

mérséklését; 

Or. fr 

 

Módosítás  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 75a. hangsúlyozza, hogy az EU által a 

saját maga számára 2030-ig 

meghatározott ambiciózus célkitűzések 

fényében egy egész Európára kiterjedő, 

energiahatékonyságot támogató 

befektetési tervre van szükség; 

meggyőződése, hogy egy ilyen befektetési 

program nagyon kedvező hatást 

gyakorolna a munkahelyteremtésre, a 

megfizethető lakhatásra és az 

energiaszegénység elleni küzdelemre; 

ezért meggyőződése, hogy a következő 
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többéves pénzügyi keretnek magában kell 

foglalnia egy látható és „könnyen 

hozzáférhető” uniós szintű 

energiahatékonysági befektetési 

programot, amely lehetővé tenné a helyi 

közigazgatási szervek számára, hogy 

adminisztratív és pénzügyi támogatást 

vegyenek igénybe a lakhatási szektorra és 

az épületekre vonatkozó 

energiahatékonysági tervek 

végrehajtására; 

Or. en 

 

Módosítás  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 75a. megismétli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben a pénzügyi 

eszközök nem helyettesíthetik a 

támogatásokat az energiahatékonyság, a 

megújuló energia, a hagyományos 

energiára vonatkozó innovatív 

technológiák és az általában állami 

kezdeményezésű K+F projektek 

finanszírozásában, mivel csak a 

támogatások tudják maximalizálni a 

helyszíni eredményeket, biztosítani az 

olyan szereplők bevonását, mint például a 

tudósok, a helyi hatóságok, a kkv-k, a civil 

szervezetek; 

Or. it 

 

Módosítás  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 b bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 75b. úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben az éghajlati 

célkitűzések fényében egy igazságos 

átmenetet támogató alap létrehozásával 

támogatni kell az energiaszektor 

átalakulását azzal a céllal, hogy 

támogatást nyújtsanak a fenntartható, 

alacsony széndioxid-kibocsátású 

gazdaságra való átállás által hátrányosan 

érintett munkavállalóknak és 

közösségeknek; e tekintetben sürgeti a 

Bizottságot, hogy hozzon létre egy uniós 

szintű finanszírozási platformot e 

kezdeményezés számára, levonva a 

tanulságokat a jelenlegi tapasztalatokból, 

és többletforrásokat biztosítva az érintett 

területeken felmerülő szükségletek 

fedezésére; hangsúlyozza továbbá, hogy 

ennek az alapnak a tisztességes és 

fenntartható munkahelyek létrehozására 

kell összpontosítania, átképzést és új 

készségeket biztosítva a tiszta folyamatok 

és technológiák terén, tovább előtérbe kell 

helyeznie a szociális védelmi rendszereket, 

beleértve az aktív munkaerő-piaci 

intézkedéseket is; 

Or. en 

 

Módosítás  412 

Paul Rübig 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 

(ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo) és a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) stratégiai jelentőségét az EU 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 

(ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo) és a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) stratégiai jelentőségét az EU 
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jövőbeli versenyképessége szempontjából; 

úgy véli, hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; 

jövőbeli versenyképessége szempontjából; 

rámutat, hogy az Európai GNSS 

Ügynökség jelentős mértékben hozzájárult 

a versenyképesség és a technológiai 

innováció megerősítéséhez; hangsúlyozza, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

kereten belül elegendő finanszírozást kell 

biztosítani az Európai GNSS Ügynökség 

számára az európai GNSS-program 

zavartalan működésének, kellő 

biztonságának és maximális 

kihasználásának biztosítása érdekében; 

úgy véli, hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; 

Or. de 

 

Módosítás  413 

Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 

(ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo) és a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) stratégiai jelentőségét az EU 

jövőbeli versenyképessége szempontjából; 

úgy véli, hogy e nagyszabású projektek 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 

(ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo) és a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) stratégiai jelentőségét az EU 

jövőbeli versenyképessége szempontjából; 

úgy véli, hogy e nagyszabású projektek 
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finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; megjegyzi, hogy az ITER 

jelenlegi tervezése 6,07 milliárd EUR 

uniós hozzájárulást igényel 2021 és 2027 

között, szemben a 2014 és 2020 közötti 

2,99 milliárd EUR-val; arra számít, hogy 

ezekhez a további igényekhez további 

erőforrásokat kell rendelni; 

Or. en 

 

Módosítás  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 

(ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo) és a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) stratégiai jelentőségét az EU 

jövőbeli versenyképessége szempontjából; 

úgy véli, hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 

(ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo), a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) és a jövőbeli állami 

műholdas kommunikáció 

(GOVSATCOM) stratégiai jelentőségét az 

EU jövőbeli versenyképessége 

szempontjából; úgy véli, hogy e 

nagyszabású projektek finanszírozását az 

uniós költségvetésből kell biztosítani, de 

ugyanakkor elkülönített módon, így 

biztosítva azt, hogy az esetleges 

költségtúllépések ne veszélyeztessék más 
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esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; 

uniós politikák finanszírozását és sikeres 

végrehajtását, ahogy az az előző többéves 

pénzügyi keret esetében történt; e célból 

emlékeztet arra, hogy az ezekre a 

projektekre vonatkozó maximális összeget 

jelenleg a többéves pénzügyi keretről szóló 

rendelet rögzíti, és hasonló rendelkezések 

bevezetését kéri az új rendeletbe; 

Or. en 

 

Módosítás  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 

(ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo) és a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) stratégiai jelentőségét az EU 

jövőbeli versenyképessége szempontjából; 

úgy véli, hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, nevezetesen a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor 

(ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo) és a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) stratégiai jelentőségét az EU 

jövőbeli versenyképessége, biztonsága és 

politikai hatalma szempontjából; rámutat 

arra, hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy azt az előző többéves pénzügyi keret 

egyes esetei példázzák; e célból emlékeztet 

arra, hogy az ezekre a projektekre 

vonatkozó maximális összeget jelenleg a 

többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 

rögzíti, és hasonló rendelkezések 

bevezetését kéri az új rendeletbe; 

Or. en 
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Módosítás  416 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti 

reaktor (ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo) és a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) stratégiai jelentőségét az EU 

jövőbeli versenyképessége szempontjából; 

úgy véli, hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például az 

európai geostacionárius navigációs lefedési 

szolgáltatás (EGNOS), a globális 

navigációs műholdrendszer (Galileo) és a 

Föld-megfigyelési program (Kopernikusz) 

stratégiai jelentőségét az EU jövőbeli 

versenyképessége szempontjából; úgy véli, 

hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; 

Or. it 

 

Módosítás  417 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti 

reaktor (ITER), az európai geostacionárius 

76. hangsúlyozza1a a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például az 

európai geostacionárius navigációs lefedési 

szolgáltatás (EGNOS), a globális 
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navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális navigációs műholdrendszer 

(Galileo) és a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) stratégiai jelentőségét az EU 

jövőbeli versenyképessége szempontjából; 

úgy véli, hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; 

navigációs műholdrendszer (Galileo) és a 

Föld-megfigyelési program (Kopernikusz) 

stratégiai jelentőségét az EU jövőbeli 

versenyképessége szempontjából; úgy véli, 

hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy az az előző többéves pénzügyi keret 

esetében történt; e célból emlékeztet arra, 

hogy az ezekre a projektekre vonatkozó 

maximális összeget jelenleg a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet rögzíti, és 

hasonló rendelkezések bevezetését kéri az 

új rendeletbe; 

 __________________ 

 1a A bekezdést a „Befektetés a jövőbe” 

című fejezetbe kell beilleszteni. 

Or. en 

 

Módosítás  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 76a. az ITER-rel kapcsolatban felhívja 

a figyelmet arra, hogy tekintettel arra, 

hogy az igen magas és egyre növekvő 

költségekhez képest hiányoznak a rövid és 

középtávon várható konkrét eredmények, 

ami a már jóváhagyott előirányzatok 

mellett nem indokolja továbbiak 

folyósítását, amelyeket ehelyett olyan 

technológiákra kellene fordítani, 

mindenekelőtt az előállítás és az elosztott 

energia tárolása területén, amelyek 

azonnal hozzá tudnak járulni az éghajlat-

változás hatásainak enyhítéséhez és 
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amelyek révén be lehet tartani a párizsi 

egyezmény keretében vállalt 

kötelezettséget; 

Or. it 

 

Módosítás  419 

Tamás Deutsch 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 a alcím (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 A közös agrárpolitika és halászati politika 

Or. en 

 

Módosítás  420 

Ivana Maletić 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 a alcím (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Fenntartható fejlődés, a természeti 

erőforrások megőrzése és kezelése 

Or. en 

 

Módosítás  421 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitika célkitűzéseit radikálisan 
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van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági 

gyakorlatok és az éghajlatváltozás 

hatásainak enyhítése iránti igény; 

hangsúlyozza, hogy a KAP az egyik 

leginkább integrált politika, azt elsősorban 

uniós szinten finanszírozzák, és ezért 

helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

felül kell vizsgálni, hogy azok tükrözzék a 

társadalmi igényeket, valamint a 

környezetünk és bolygónk erőforrásainak 

véges korlátait, valamint hogy figyelembe 

vegyék az éghajlatváltozást, a kihalással 

fenyegetett fajokat, az ökoszisztéma 

összeomlását és az erőforrások 

kimerülését, amelyek mindannyiunkat 

érintenek; úgy véli, hogy a KAP-ot az 

élénk helyi közösségek megteremtése 

érdekében a helyi gazdaságok 

fellendítésére kell felhasználni, előtérbe 

helyezve az egészséges táplálkozást és a 

biogazdálkodást, valamint támogatva a 

mezőgazdasági termelők önállóságát és az 

átalakulásban betöltött szerepüket; 

hangsúlyozza, hogy a KAP az egyik 

leginkább integrált politika, azt elsősorban 

uniós szinten finanszírozzák, és ezért 

helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; felismeri a fenntartható 

mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 
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elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 
szerepét mint az EU által éghajlatváltozás 

és biológiai sokféleség eltűnésének 

kezelése, valamint a környezeti 

fenntarthatóság előmozdítása érdekében 

végzett munka legfőbb alkotóelemeit; 

emlékezet arra, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek 2020 után egy olyan 

tisztességes, hatékony és eredményes 

mezőgazdasági politika irányába kell 

vezetnie a KAP-ot, amelynek fő 

célkitűzése a fenntartható európai 

élelmiszer- és gazdálkodási rendszerekre 

való áttérés elősegítése, és hangsúlyozza, 

hogy elégséges finanszírozást kell 

biztosítani a célok eléréséhez; üdvözli a 

Bizottságnak „Az élelmiszer-ágazat és a 

mezőgazdaság jövője” című 

sajtóközleményben bemutatott stratégiai 

megközelítését, amely a tagállamok 

számára nagyobb rugalmasságot biztosít, 

hogy megfelelő eszközöket találjanak 

ahhoz, hogy mezőgazdasági ágazatukat a 

lehető leghatékonyabb módon a közös 

környezetvédelmi célok elérése felé 

vezessék; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  423 

Răzvan Popa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 
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rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

hangsúlyozza, hogy a KAP-nak képesnek 

kell lennie leküzdeni az előtte álló 

kihívásokat, mivel az EU egyik alapvető 

pillére, és úgy véli, hogy a 2020 utáni 

aktualizált és egyszerűsített, két pillérből 

álló KAP-nak kiegyensúlyozott módon 

kell működnie, amely észszerű árakon 

látja el élelmiszerekkel a fogyasztókat, és 

hozzájárul a vidéki térségek 

fenntarthatóságához, anélkül, hogy a 

felülvizsgálata akadályozná a KAP 

lényegét; 

Or. en 

 

Módosítás  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy az agrárkifizetéseket 

közvetlenül össze kell kapcsolni a 

közjavak nyújtásával, például a víz, a 

biodiverzitás és az éghajlatvédelem 

biztosításával, valamint az 

állattenyésztésnek az állatjóléti elvekkel 

összhangban történő javításával; rámutat 
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elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

arra, hogy nőttek az élelmiszerekkel 

kapcsolatos követelmények, valamint 

nagyobb lett a környezetbarát 

mezőgazdasági gyakorlatok és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítése iránti 

igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az egyik 

leginkább integrált politika, azt elsősorban 

uniós szinten finanszírozzák, és ezért 

helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági 

gyakorlatok és az éghajlatváltozás 

hatásainak enyhítése iránti igény; 

hangsúlyozza, hogy a KAP az egyik 

leginkább integrált politika, azt elsősorban 

uniós szinten finanszírozzák, és ezért 

helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az Unió élelmezésbiztonságában és 

élelmezési autonómiájában, a vidéki 

területek megőrzésében és fejlődésében, a 

fenntartható fejlődésben és abban, hogy 

kiváló minőségű, megfizethető 

élelmiszereket biztosítsanak az európaiak 

számára; rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel és az egészségvédelemmel 

kapcsolatos követelmények, valamint 

nagyobb szükség van a környezetet jobban 

kímélő és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez hozzájáruló mezőgazdasági 

gyakorlatokra áttérő európai 

mezőgazdaság támogatására; 

hangsúlyozza, hogy mivel a KAP az egyik 

leginkább integrált európai politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, 

ezért az erre a területre vonatkozó európai 

támogatások helyettesítik a nemzeti 

támogatásokat; 

Or. fr 
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Módosítás  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy a közös 

agrárpolitikának támogatnia kell a 

mezőgazdasági termelők 

jövedelembiztonságát, valamint a 

környezet, az éghajlat és az egészség 

védelmét; rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 
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fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a 

mezőgazdasági termelést az Unió 

valamennyi részén, valamint a 

kedvezőtlen természeti adottságú 

területeken; rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság és a környezeti erőforrások 

megőrzésében, a fenntartható fejlődésben 

és abban, hogy kiváló minőségű, 

megfizethető élelmiszereket biztosítsanak 

az európaiak számára; rámutat arra, hogy 

nőttek az élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

megjegyzi, hogy nagyobb prioritást kell 

adni a mezőgazdasági kistermelőknek; 
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Or. en 

 

Módosítás  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény, úgy hogy az uniós polgárok 

megértik a mezőgazdasági kifizetések 

mögött meghúzódó észszerű indokokat; 

hangsúlyozza, hogy a KAP az egyik 

leginkább integrált politika, azt elsősorban 

uniós szinten finanszírozzák, és ezért 

helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  430 

Tiemo Wölken 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

lett az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, valamint a 
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lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

vidéki lakosság megőrzésében; rámutat 

arra, hogy nőttek az élelmiszerekkel 

kapcsolatos követelmények, valamint 

nagyobb lett a környezetbarát 

mezőgazdasági gyakorlatok és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítése iránti 

igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az egyik 

leginkább integrált politika, azt elsősorban 

uniós szinten finanszírozzák, és ezért 

helyettesíti a nemzeti kiadásokat; ezért 

meggyőződése, hogy a politikának e 

kihívások kezelése érdekében fejlődnie 

kell, hogy egy valódi földhasználati 

politikává váljon, amely magában foglalja 

az élelmiszertermelést és a gazdálkodást; 

Or. en 

 

Módosítás  431 

Inese Vaidere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság és a foglalkoztatás megőrzésében, 

a fenntartható fejlődésben és abban, hogy 

kiváló minőségű, megfizethető 

élelmiszereket biztosítsanak az európaiak 

számára; rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik legsikeresebben integrált politika, 

azt elsősorban uniós szinten 

finanszírozzák, és ezért helyettesíti a 

nemzeti kiadásokat; 

Or. en 



 

PE616.896v01-00 128/162 AM\1144763HU.docx 

HU 

 

Módosítás  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, egészséges, fenntartható és 

megfizethető élelmiszereket biztosítsanak 

az európaiak számára; rámutat arra, hogy 

nőttek az élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitika (KAP) hozzájárul az 

élelmezésbiztonsághoz, a vidéki lakosság 

megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez 

és ahhoz, hogy kiváló minőségű, 

megfizethető élelmiszereket biztosítsanak 

az európaiak számára; rámutat arra, hogy 

nőttek az élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 
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élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, és 

ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

Or. sv 

 

Módosítás  434 

Bernd Kölmel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

van az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; hangsúlyozza, hogy a KAP az 

egyik leginkább integrált politika, azt 

elsősorban uniós szinten finanszírozzák, 

és ezért helyettesíti a nemzeti kiadásokat; 

77. megerősíti, hogy a közös 

agrárpolitikának (KAP) alapvető szerepe 

lett az élelmezésbiztonságban és az 

élelmezési autonómiában, a vidéki 

lakosság megőrzésében, a fenntartható 

fejlődésben és abban, hogy kiváló 

minőségű, megfizethető élelmiszereket 

biztosítsanak az európaiak számára; 

rámutat arra, hogy nőttek az 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb lett a 

környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

iránti igény; úgy véli azonban, hogy a 

KAP számos intézkedését nemzeti szinten 

jobban végre lehet hajtani, és kétségbe 

vonja az európai hozzáadott értéket; 

Or. en 

 

Módosítás  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 77a. emlékeztet a KAP kiadásainak 

fenntarthatatlan szerkezetével kapcsolatos 

észrevételeire1a: az uniós mezőgazdasági 

üzemek 44,7%-ának éves jövedelme 

alacsonyabb volt 4000 EUR-nál, és a 

KAP-ból folyósított közvetlen támogatások 

kedvezményezettjeinek 10%-a a kifizetések 

mintegy 60%-át kapta1b; rámutat arra, 

hogy bizonytalan vagy válságos időkben a 

nagyobb mezőgazdasági üzemeknek nem 

feltétlenül van szükségük ugyanolyan 

fokú támogatásra a mezőgazdasági 

üzemek jövedelmének stabilizálásához, 

mint a kisebb mezőgazdasági üzemeknek, 

mivel ki tudják használni a 

méretgazdaságosságot, ami vélhetően 

ellenállóbbá teszi őket; úgy véli, hogy a 

KAP finanszírozási rendszerei jobban 

összpontosíthatnának a különleges 

korlátokkal szembesülő gazdálkodókra, a 

mezőgazdasági kisüzemekre, különösen a 

15 hektárnál kisebb területen 

gazdálkodókra, az éghajlati vagy földrajzi 

kihívásokkal küzdő térségekre és a ritkán 

lakott régiókra, továbbá hogy a 

100 hektárnál nagyobb területen 

gazdálkodó mezőgazdasági üzemek 

esetében fokozatosan csökkenteni kellene 

a kifizetéseket; 

 __________________ 

 1a Lásd 2017. április 27-i 

állásfoglalásának 5. bekezdését (az 

Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, 

III. szakasz – Bizottság és végrehajtó 

ügynökségek. Elfogadott szövegek, 

P8_TA(2016)0309). 

 1b Lásd a támogatások eloszlására 

vonatkozó, a támogatás méretosztálya 

szerinti indikatív adatokat, amelyeket a 

mezőgazdasági termelőknek az 

1307/2013/EU rendelet szerint kifizetett 

közvetlen támogatásokkal összhangban 
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kaptak (2016-os pénzügyi év). 

Or. en 

 

Módosítás  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 77a. emlékeztet a KAP kiadásainak 

fenntarthatatlan szerkezetével kapcsolatos 

észrevételeire1a: az uniós mezőgazdasági 

üzemek 44,7%-ának éves jövedelme 

alacsonyabb volt 4000 EUR-nál, és a 

KAP-ból folyósított közvetlen támogatások 

kedvezményezettjeinek 80%-a a kifizetések 

mintegy 20%-át kapta; rámutat arra, hogy 

bizonytalan vagy válságos időkben a 

nagyobb mezőgazdasági üzemeknek nem 

feltétlenül van szükségük ugyanolyan 

fokú támogatásra a mezőgazdasági 

üzemek jövedelmének stabilizálásához, 

mint a kisebb mezőgazdasági üzemeknek, 

mivel ki tudják használni a 

méretgazdaságosságot, ami vélhetően 

ellenállóbbá teszi őket; úgy véli, hogy a 

KAP finanszírozási rendszerei jobban 

összpontosíthatnának a különleges 

korlátokkal szembesülő gazdálkodókra: a 

mezőgazdasági kisüzemekre, az éghajlati 

vagy földrajzi kihívásokkal küzdő 

térségekre és a ritkán lakott régiókra; 

 __________________ 

 1a Lásd 2017. április 27-i 

állásfoglalásának 5. bekezdését (az 

Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, 

III. szakasz – Bizottság és végrehajtó 

ügynökségek. Elfogadott szövegek, 

P8_TA(2016)0309). 
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Or. en 

 

Módosítás  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 77b. felhívja a Bizottságot, hogy a KAP 

egyszerűsítésének és korszerűsítésének 

átgondolása során vizsgálja meg, hogy 

egy eltérő kialakítású szakpolitika vagy a 

közvetlen kifizetések más elosztási 

modellje nem kínálhatna-e jobb módot 

arra, hogy célzottan közpénzt fordítsanak 

az agrár-környezetvédelmi és az 

éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépések 

célkitűzéseire; hangsúlyozza azonban a 

magas színvonalú élelmiszer-termelés 

fenntartása költségeinek és az egyes 

földrajzi térségekben tapasztalható nehéz 

éghajlati körülményekkel összefüggő 

magas termelési költségek fedezéséhez 

nyújtott pénzügyi kompenzáció 

szükségességét, miután az európai 

gazdálkodók gyakran globális versennyel 

szembesülnek; 

Or. en 

 

Módosítás  438 

Bernd Kölmel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

78. arra számít, hogy a KAP általános 

keretösszegét a jelenlegi szint akár 30%-

ával is csökkenteni kell a következő 

többéves pénzügyi keretben; üdvözli 

azokat a próbálkozásokat, amelyek 



 

AM\1144763HU.docx 133/162 PE616.896v01-00 

 HU 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

nemzeti hatáskörbe utalnák vissza és 

társfinanszíroznák a KAP-ot, ha nem 

mutatható ki hozzáadott érték; 

Or. en 

 

Módosítás  439 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

78. hangsúlyozza, hogy a KAP-

támogatások 30%-a a mezőgazdasági 

termelők 1%-ához jut, akik évente és 

kedvezményezettenként 50 000 EUR-nál 

többet kapnak; javasolja, hogy a közvetlen 

kifizetések felső határát évente és 

kedvezményezettenként 50 000 EUR-ban 

határozzák meg; ragaszkodik e 

megtakarítások egy részének igazságos és 

fenntartható újraelosztásához, elsősorban 

az új és kisebb mezőgazdasági termelők 

körében és a biogazdálkodás számára; 

kitart amellett, hogy a támogatások e felső 

határának rögzítése az uniós 

mezőgazdasági termelőknek csak 1%-át 

érintené; e tekintetben ellenzi e politika 
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árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

nemzeti hatáskörbe történő bárminemű 

visszautalását és a nemzeti 

társfinanszírozás bármely formáját; ezért 

azt a következtetést vonja le, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben a 

KAP költségvetését igazságos és 

fenntartható módon enyhén csökkenteni 

kell; 

Or. en 

 

Módosítás  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. kéri, hogy a közvetlen kifizetések 

teljes összege maradjon érintetlen a 

következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket hordoznak, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy kiküszöbölik a 

tagállamok közötti verseny torzulását és 

alapszintű jövedelmet biztosítanak a 

mezőgazdasági termelők számára, ami a 

mezőgazdasági üzemek életképességének 

nélkülözhetetlen eleme; ellenzi a közös 

agrárpolitika nemzeti hatáskörbe történő 

bárminemű visszautalását és a közvetlen 

kifizetések nemzeti társfinanszírozásának 

bármely formáját; hangsúlyozza, hogy a 

mezőgazdasági válságokra képzett 

tartalékot egy mezőgazdasági 

válságalappal kell megreformálni, 

amelynek kezelése nem a költségvetés 

évenkéntiségének elve alapján történne, 

lehetővé téve ezáltal az előirányzatok 

egyik évről a másikra történő átvitelét 

annak érdekében, hogy hatékony 

válaszokat lehessen adni az érzékeny 

mezőgazdasági ágazatokat érintő 

különböző ciklikus válságokra; alapvető 

fontosságúnak tartja az árvolatilitás 

mérséklésére képes válság- és 
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kockázatkezelési, valamint 

ágazatszervezési eszközök kialakításának 

támogatását; kéri a távoli fekvéssel és 

szigetjelleggel összefüggő támogatási 

programcsomag (POSEI) 

finanszírozásának növelését; ezért azt a 

következtetést vonja le, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben a KAP 

költségvetését az EU-27 tekintetében 

legalább a jelenlegi szinten kell tartani; 

Or. fr 

 

Módosítás  441 

Tiemo Wölken 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. ellenzi a jövőbeli földhasználati 

politika nemzeti hatáskörbe történő 

bárminemű visszautalását hangsúlyozza, 

hogy az érzékeny ágazatokban 

bekövetkező különböző ciklikus 

válságokra adott válaszokkal összhangban 

növelni kell a finanszírozást, hogy olyan új 

eszközöket kell létre hozni, amelyek 

képesek mérsékelni az árvolatilitást, 

továbbá növelni kell a távoli fekvéssel és 

szigetjelleggel összefüggő támogatási 

program (POSEI) finanszírozását; 

Or. en 
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Módosítás  442 

Răzvan Popa 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; hangsúlyozza, hogy a 

közvetlen kifizetések konvergenciája 

elengedhetetlen ahhoz, hogy egy 

igazságos egységes piacot valósítsanak 

meg a mezőgazdaság területén, ahol a 

konvergencia irányába mutató 

intézkedések és a felső korlát nélküli 

közvetlen kifizetések az egyenlő 

versenyfeltételekre irányuló célkitűzés 

elérésének alapvető elveit képezik; 

Or. en 

 

Módosítás  443 
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Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját, miközben szem előtt tartja annak 

jelentőségét, hogy változatos intézkedési 

módok álljanak a tagállamok 

rendelkezésére, ideértve az önkéntes 

termeléstől függő támogatást is, hogy fenn 

tudják tartani a termelést a különösen 

sérülékeny területek számára 

létfontosságú ágazatokban anélkül, hogy 

ez a belső piac torzulásához vezetne, 
hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

Or. en 

 

Módosítás  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; felhívja a figyelmet arra is, hogy 

a közvetlen befizetés szintjének 

kiegyenlítése a tagállamok között 

elengedhetetlen feltétele az egyenlő 

versenyfeltételek megteremtésének az 

Európai Unió egységes piacán; 

hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létrehozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

Or. pl 

 

 

Módosítás  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 
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78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. hangsúlyozza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben a KAP 

költségvetését az EU-27 tekintetében folyó 

árakon legalább a jelenlegi szinten kell 

tartani, beleérve a közvetlen kifizetések és 

a vidékfejlesztés teljes összegét is; 

hangsúlyozza, hogy a közvetlen kifizetések 

egyértelmű uniós hozzáadott értéket 

teremtenek, és erősítik az egységes piacot 

azzal, hogy elkerülik a tagállamok közötti 

verseny torzulását; ellenzi a közvetlen 

kifizetések nemzeti hatáskörbe történő 

bárminemű visszautalását és a nemzeti 

társfinanszírozás bármely formáját; 

hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; felszólítja a Bizottságot, 

hogy a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok felszámolása érdekében 

biztosítsa a szükséges pénzügyi és jogi 

keretet az élelmiszer-ellátási lánchoz; 

Or. en 

 

Módosítás  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

78. kétségbe vonja a közvetlen 

kifizetések nemzeti hatáskörbe történő 

bárminemű visszautalását és a nemzeti 

társfinanszírozás bármely formáját; 

hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 



 

PE616.896v01-00 140/162 AM\1144763HU.docx 

HU 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 
szinten kell tartani; 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését 

megfelelő szinten kell tartani ahhoz, hogy 

kezelje az európai mezőgazdaság valós 

szükségleteit; 

Or. en 

 

Módosítás  447 

John Howarth 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 
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vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani a KAP-kifizetések 

alapjának vizsgálatára is figyelemmel, 

hogy azok hatékonyabban kezeljék a 

mezőgazdasági, vidékfejlesztési és 

környezetvédelmi kérdéseket és az 

ágazatra vonatkozó kötelezettségeket; 

Or. en 

 

Módosítás  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; hangsúlyozza, hogy a 

mezőgazdaság által biztosított közjavakra 

nyújtott közpénzeknek a következő 

többéves pénzügyi keret középpontjában 

kell állniuk; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 
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szinten kell tartani; 

Or. en 

 

Módosítás  449 

Inese Vaidere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben kiteljesítik a közös 

agrárpolitika közvetlen kifizetéseinek 

konvergenciáját, és így elkerülik a 

tagállamok közötti verseny torzulását; e 

tekintetben ellenzi e politika nemzeti 

hatáskörbe történő bárminemű 

visszautalását és a nemzeti 

társfinanszírozás bármely formáját; 

hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

Or. en 

 

Módosítás  450 

Ingeborg Gräßle 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; 

Or. en 

 

Módosítás  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 
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közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás kiterjesztését; 

hangsúlyozza, hogy az új kihívások egy 

szilárd pénzügyi keretösszeget tesznek 

szükségessé; hangsúlyozza, hogy az 

érzékeny ágazatokban bekövetkező 

különböző ciklikus válságokra adott 

válaszokkal összhangban növelni kell a 

finanszírozást, hogy olyan új eszközöket 

kell létre hozni, amelyek képesek 

mérsékelni az árvolatilitást, továbbá 

növelni kell a távoli fekvéssel és 

szigetjelleggel összefüggő támogatási 

program (POSEI) finanszírozását; ezért azt 

a következtetést vonja le, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben a KAP 

költségvetését az EU-27 tekintetében 

legalább a jelenlegi szinten kell tartani; 

Or. en 

 

Módosítás  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő teljes visszautalását; hangsúlyozza, 

hogy az érzékeny ágazatokban 

bekövetkező különböző ciklikus 

válságokra adott válaszokkal összhangban 

növelni kell a finanszírozást, hogy olyan új 

eszközöket kell létre hozni, amelyek 

képesek mérsékelni az árvolatilitást, 
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amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

továbbá növelni kell a távoli fekvéssel és 

szigetjelleggel összefüggő támogatási 

program (POSEI) finanszírozását; ezért azt 

a következtetést vonja le, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben a KAP 

költségvetésének az EU-27 tekintetében a 

szükségletek elemzése alapján és a 

politika végrehajtásának értékelését 

figyelembe véve megfelelő finanszírozást 

kell kapnia; 

Or. en 

 

Módosítás  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad a 

következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. arra számít, hogy a KAP-kifizetések 

teljes összege érintetlen marad a következő 

többéves pénzügyi keretben, mivel ezek 

egyértelmű uniós hozzáadott értéket 

teremtenek, és erősítik az egységes piacot 

azzal, hogy elkerülik a tagállamok közötti 

verseny torzulását; e tekintetben ellenzi e 

politika nemzeti hatáskörbe történő 

bárminemű visszautalását és a nemzeti 

társfinanszírozás bármely formáját; 

hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

Or. en 
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Módosítás  454 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek uniós hozzáadott értéket 

teremtenek, és erősítik az egységes piacot 

azzal, hogy elkerülik a tagállamok közötti 

verseny torzulását; e tekintetben ellenzi e 

politika nemzeti hatáskörbe történő 

bárminemű visszautalását és a nemzeti 

társfinanszírozás bármely formáját; 

hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létrehozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

Or. it 

 

Módosítás  455 

Nicola Caputo 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 

78. arra számít, hogy a közvetlen 

kifizetések teljes összege érintetlen marad 
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a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létre hozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani; 

a következő többéves pénzügyi keretben, 

mivel ezek egyértelmű uniós hozzáadott 

értéket teremtenek, és erősítik az egységes 

piacot azzal, hogy elkerülik a tagállamok 

közötti verseny torzulását; e tekintetben 

ellenzi e politika nemzeti hatáskörbe 

történő bárminemű visszautalását és a 

nemzeti társfinanszírozás bármely 

formáját; hangsúlyozza, hogy az érzékeny 

ágazatokban bekövetkező különböző 

ciklikus válságokra adott válaszokkal 

összhangban növelni kell a finanszírozást, 

hogy olyan új eszközöket kell létrehozni, 

amelyek képesek mérsékelni az 

árvolatilitást, továbbá növelni kell a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program (POSEI) 

finanszírozását; ezért azt a következtetést 

vonja le, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben a KAP költségvetését az 

EU-27 tekintetében növelni kell; 

Or. it 

 

Módosítás  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 78a. úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek elégséges 

finanszírozást kell biztosítania a biológiai 

sokféleség csökkenésének megállítására a 

LIFE program megerősítésén keresztül, 

valamint azáltal, hogy egy finanszírozási 

tételt hoznak létre a transzeurópai 

Natura 2000 hálózat (TEN-N) számára; 

felszólítja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy a mezőgazdaság-, 

vidék- és regionális fejlesztésre irányuló 

jövőbeli pénzügyi eszközök 

tartalmazzanak kifejezetten a biológiai 

sokféleségre és a Natura 2000 hálózat 
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irányítására létrehozott keretösszeget a 

nemzeti és regionális hatóságok közös 

irányítása alatt; 

Or. en 

 

Módosítás  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 78a. úgy véli, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretnek elegendő támogatást 

kell tartalmaznia a biológiai sokféleség 

csökkenésének megakadályozására 

vonatkozóan a LIFE program 

megerősítése, a zöld infrastruktúrákra 

vonatkozó költségvetési sor és a biológiai 

sokféleség támogatására szolgáló eszköz 

létrehozása révén, többek között a 

Natura 2000 program igazgatása 

érdekében; 

Or. fr 

 

Módosítás  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 78a. hangsúlyozza a közvetlen 

kifizetések tagállamok közötti 

konvergenciájának kiemelt szerepét 

abban, hogy biztosítsák az egységes 

piacon az egyenlő versenyfeltételeket, az 

uniós polgárok közötti egyenlő 

bánásmódot, valamint a Szerződés 

gazdasági és társadalmi kohézióval 

kapcsolatos célkitűzéseinek végrehajtását; 
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Or. en 

 

Módosítás  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 78b. rámutat arra, hogy számos uniós 

vidéki térség súlyos problémákkal 

szembesül, például az alacsony 

foglalkoztatással, a műszaki és szociális 

infrastruktúra elmaradottságával és az 

alapvető szolgáltatások hiányával vagy 

alacsony szintjével, amelyek viszont gyors 

elnéptelenedéshez vezetnek; ezért 

hangsúlyozza, hogy ezek a térségek több 

támogatást igényelnek, miközben a 

források elosztási kritériumainak 

továbbra is figyelembe kell venniük a 

vidékfejlesztés szintjében a tagállamok 

között meglévő különbségeket; 

Or. en 

 

Módosítás  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását; rámutat arra, hogy a közös 

halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy e politika végrehajtása 

érdekében egy konkrét, jelentős 

forrásokkal ellátott, független és 

79. hangsúlyozza a tengeri környezet, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását; rámutat arra, hogy az EU-

nak a tengervédelmi stratégiáról szóló 

keretirányelvben meghatározottaknak 

megfelelően, köztük a közös halászati 

politika és az integrált tengerpolitika 

révén el kell érnie a hozzá tartozó 
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hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani; kéri, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret alapján a halászati 

szektorhoz rendelt pénzügyi keretösszegek 

szintjét legalább tartsák fenn, új 

szükségletek felmerülése esetén pedig 

növeljék a tengerügyek pénzügyi 

keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

eszközök is nyújthatnak kiegészítő 

finanszírozási lehetőségeket; 

tengerek jó környezetvédelmi állapotát; e 

tekintetben hangsúlyozza, hogy a 

tengervédelmi stratégiáról szóló 

keretirányelv célkitűzéseinek végrehajtása 

érdekében egy fenntartható, jelentős 

forrásokkal ellátott, független és 

hozzáférhető külön alapot kell fenntartani 

az óceánokra vonatkozóan; kéri, hogy a 

jelenlegi többéves pénzügyi keretben az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz 
rendelt pénzügyi keretösszegek szintjét 

tartsák fenn abból a célból, hogy 

fenntartható és példaértékű halászatot 

sikerüljön megvalósítani az EU-ban; 

megjegyzi, hogy a vissza nem térítendő 

támogatásokon túl más pénzügyi eszközök 

is nyújthatnak kiegészítő finanszírozási 

lehetőségeket; 

Or. fr 

 

Módosítás  461 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását; rámutat arra, hogy a közös 

halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy e politika végrehajtása 

érdekében egy konkrét, jelentős 

forrásokkal ellátott, független és 

hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani; kéri, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret alapján a halászati 

szektorhoz rendelt pénzügyi keretösszegek 

szintjét legalább tartsák fenn, új 

szükségletek felmerülése esetén pedig 

növeljék a tengerügyek pénzügyi 

79. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását; rámutat arra, hogy a közös 

halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy e politika végrehajtása 

érdekében egy konkrét, jelentős 

forrásokkal ellátott, független és 

hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani; kéri, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret alapján a halászati 

szektorhoz rendelt pénzügyi keretösszegek 

szintjét legalább tartsák fenn, új 

szükségletek felmerülése esetén pedig 

növeljék a tengerügyek pénzügyi 
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keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

eszközök is nyújthatnak kiegészítő 

finanszírozási lehetőségeket; 

keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

eszközök is nyújthatnak kiegészítő 

finanszírozási lehetőségeket; 

hangsúlyozza, hogy a halászati politika 

kritikus fontosságú finanszírozási alap 

annak előmozdítása érdekében, hogy a 

halászat környezeti szempontból 

fenntartható ágazattá alakuljon át, amely 

fenntartja a bőséges halállományt és 

nyereséges halászatot tesz lehetővé, amely 

már nem igényel pénzügyi támogatást; 

úgy véli, hogy az Európai Halászati 

Alapnak tovább kell folytatnia az 

átalakulást, és el kell mozdulnia a 

flottáknak nyújtott közvetlen 

támogatásoktól az olyan intézkedések felé, 

amelyek csökkentik a halászat környezeti 

hatását, biztonságos és egészséges 

élelmiszereket bocsátanak rendelkezésre, 

és elégséges pénzt biztosítanak a 

tudományos kutatásra és a halászati 

ellenőrzésekre; 

Or. en 

 

Módosítás  462 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását; rámutat arra, hogy a közös 

halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy e politika végrehajtása 

érdekében egy konkrét, jelentős 

forrásokkal ellátott, független és 

79. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását; rámutat arra, hogy a közös 

halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik, ugyanakkor bátorítja 

az ágazat régiókba sorolását, különösen a 

halállomány kezelésére vonatkozó tervek 

tekintetében; e tekintetben hangsúlyozza, 
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hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani; kéri, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret alapján a halászati 

szektorhoz rendelt pénzügyi keretösszegek 

szintjét legalább tartsák fenn, új 

szükségletek felmerülése esetén pedig 

növeljék a tengerügyek pénzügyi 

keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

eszközök is nyújthatnak kiegészítő 

finanszírozási lehetőségeket; 

hogy e politika végrehajtása érdekében egy 

konkrét, jelentős forrásokkal ellátott, 

független és a kisüzemi halászat művelői 

számára is hozzáférhető külön halászati 

alapot kell fenntartani; kéri, hogy a 

jelenlegi többéves pénzügyi keret alapján a 

halászati szektorhoz rendelt pénzügyi 

keretösszegek szintjét legalább tartsák 

fenn, egyszerűsítsék és gyorsítsák fel a 

finanszírozási folyamatokat, és új 

szükségletek felmerülése esetén pedig 

növeljék a tengerügyek pénzügyi 

keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli Brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

eszközök is nyújthatnak kiegészítő 

finanszírozási lehetőségeket; 

Or. it 

 

Módosítás  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását; rámutat arra, hogy a közös 

halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy e politika végrehajtása 

érdekében egy konkrét, jelentős 

forrásokkal ellátott, független és 

hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani; kéri, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret alapján a halászati 

szektorhoz rendelt pénzügyi keretösszegek 

szintjét legalább tartsák fenn, új 

szükségletek felmerülése esetén pedig 

79. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását; rámutat arra, hogy a közös 

halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy e politika végrehajtása 

érdekében egy konkrét, jelentős 

forrásokkal ellátott, független és 

hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani; szorgalmazza a távoli 

fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 

támogatási program ismételt bevezetését a 

halászatban (POSEI – Halászat), mivel ez 

egy nagyon fontos program az európai 
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növeljék a tengerügyek pénzügyi 

keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

eszközök is nyújthatnak kiegészítő 

finanszírozási lehetőségeket; 

legkülső régiók számára; kéri, hogy a 

jelenlegi többéves pénzügyi keret alapján a 

halászati szektorhoz rendelt pénzügyi 

keretösszegek szintjét legalább tartsák 

fenn, új szükségletek felmerülése esetén 

pedig növeljék a tengerügyek pénzügyi 

keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

eszközök is nyújthatnak kiegészítő 

finanszírozási lehetőségeket; 

Or. en 

 

Módosítás  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

élelmezési autonómiájához való 

hozzájárulását; rámutat arra, hogy a közös 

halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy e politika végrehajtása 

érdekében egy konkrét, jelentős 

forrásokkal ellátott, független és 

hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani; kéri, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret alapján a halászati 

szektorhoz rendelt pénzügyi keretösszegek 

szintjét legalább tartsák fenn, új 

szükségletek felmerülése esetén pedig 

növeljék a tengerügyek pénzügyi 

keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

eszközök is nyújthatnak kiegészítő 

79. hangsúlyozza a halászati szektor, a 

„kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és 

ökológiai jelentőségét, valamint az EU 

fenntartható élelmezési autonómiájához 

való hozzájárulását; rámutat arra, hogy a 

közös halászati politika kizárólagos uniós 

hatáskörbe tartozik; e tekintetben 

hangsúlyozza, hogy e politika végrehajtása 

érdekében egy konkrét, jelentős 

forrásokkal ellátott, független és 

hozzáférhető külön halászati alapot kell 

fenntartani; kéri, hogy a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret alapján a halászati 

szektorhoz rendelt pénzügyi keretösszegek 

szintjét legalább tartsák fenn, új 

szükségletek felmerülése esetén pedig 

növeljék a tengerügyek pénzügyi 

keretösszegét; figyelmeztet a 

kompromisszumok nélküli brexit által az 

ágazatra gyakorolt lehetséges negatív 

hatásokra; megjegyzi, hogy a vissza nem 

térítendő támogatásokon túl más pénzügyi 

eszközök is nyújthatnak kiegészítő 
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finanszírozási lehetőségeket; finanszírozási lehetőségeket; 

Or. en 

 

Módosítás  465 

Liadh Ní Riada 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 79a. hangsúlyozza, hogy az új közös 

halászati politika központi elvei – a 

környezeti fenntarthatóság sérelme nélkül 

– a társadalmi-gazdasági célkitűzések és a 

fokozott regionalizálódás; ennek magában 

kell foglalnia az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alap hatókörének kiterjesztését, 

a finanszírozási eszközökhöz való 

könnyebb hozzáférést, valamint a 

tagállamok operatív programjaival 

összefüggésben a finanszírozási 

mechanizmusok és a megfelelő 

programok pályázati eljárásainak 

egyszerűsítését, különösen a helyi 

halászati akciócsoportok és szövetkezetek 

számára, hogy csökkentsék az 

adminisztratív terheket és a kapcsolódó 

költségeket; 

Or. en 

 

Módosítás  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben vállalt vezető uniós 

80. hangsúlyozza, hogy a LIFE+ az 

egyik kulcsfontosságú program abban, 
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szerep és az EU biodiverzitással 

kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

fontosságát; kéri, hogy biztosítsanak 

megfelelő pénzügyi erőforrásokat a Párizsi 

Megállapodás végrehajtásához, és az EU 

jövőbeli kiadásaiban általánosan 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek elő kell 

segítenie, hogy az Unió megvalósítsa a 

2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, hogy 

az EU nem finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; 

hogy hozzájáruljanak az erőforrás-

hatékony, alacsony széndioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenállóképes 

gazdaságra való átálláshoz, a környezet 

minőségének védelméhez és javításához, 

valamint a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához és 

megfordításához, ideértve a Natura 2000 

hálózat támogatását és az ökoszisztémák 

romlásának kezelését is; kéri, hogy 

háromszorozzák meg a program 

költségvetését, és az uniós költségvetés 

legalább 1%-át fordítsák a LIFE+ 

programra; kéri továbbá, hogy 

biztosítsanak megfelelő pénzügyi 

erőforrásokat a Párizsi Megállapodás, a 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend és a 

Biológiai Sokféleség Egyezmény céljainak 
végrehajtásához, és az EU jövőbeli 

kiadásaiban általánosan érvényesítsék az 

éghajlati szempontokat; emlékeztet arra, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek elő kell segítenie, hogy az Unió 

megvalósítsa a 2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, hogy 

az EU nem finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben vállalt vezető uniós 

szerep és az EU biodiverzitással 

kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

80. hangsúlyozza, hogy megfelelő 

finanszírozási forrásokat kell 

rendelkezésre bocsátani annak biztosítása 

érdekében, hogy az EU teljesíteni tudja a 

Párizsi Megállapodás és az ENSZ 
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fontosságát; kéri, hogy biztosítsanak 

megfelelő pénzügyi erőforrásokat a 

Párizsi Megállapodás végrehajtásához, és 

az EU jövőbeli kiadásaiban általánosan 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek elő kell 

segítenie, hogy az Unió megvalósítsa a 

2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, hogy 

az EU nem finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; 

fenntartható fejlesztési céljai alapján 

vállalt kötelezettségeit, valamint a 

biodiverzitással kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásait és céljait; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

fenntartsák és erősítsék az EU 

éghajlatváltozás elleni küzdelemben 

vállalt vezető szerepét; emlékeztet arra, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek elő kell segítenie, hogy az Unió 

megvalósítsa a 2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, hogy 

az EU nem finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; kéri, hogy az EU jövőbeli 

kiadásaiban mindenhol általános 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

Or. en 

 

Módosítás  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben vállalt vezető uniós 

szerep és az EU biodiverzitással 

kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

fontosságát; kéri, hogy biztosítsanak 

megfelelő pénzügyi erőforrásokat a Párizsi 

Megállapodás végrehajtásához, és az EU 

jövőbeli kiadásaiban általánosan 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek elő kell 

segítenie, hogy az Unió megvalósítsa a 

2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, 

hogy az EU nem finanszírozhat e 

célkitűzések megvalósításával ellentétes 

projekteket és beruházásokat; 

80. hangsúlyozza a környezetminőség 

megőrzésének, védelmének és javításának 

fontosságát; hangsúlyozza az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemben vállalt 

vezető uniós szerep és az EU 

biodiverzitással kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

fontosságát; úgy véli, hogy a stabil és 

megfelelő finanszírozás elengedhetetlen 

az Európai Unió nemzetközi 

kötelezettségvállalásainak eléréséhez, 

különös tekintettel a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó menetrendre, a 

Párizsi Megállapodásra és a Biológiai 

Sokféleség Egyezményre; elismeri, hogy 

az új finanszírozási eszközök és a jelenlegi 

befektetési politika különböző 

megközelítései, például a környezetre 

káros támogatások és a magas 
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kibocsátású projektek kivezetése, 

szükségesek e célkitűzések 

megvalósításához; 

Or. en 

 

Módosítás  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben vállalt vezető uniós 

szerep és az EU biodiverzitással 

kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

fontosságát; kéri, hogy biztosítsanak 

megfelelő pénzügyi erőforrásokat a Párizsi 

Megállapodás végrehajtásához, és az EU 

jövőbeli kiadásaiban általánosan 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek elő kell 

segítenie, hogy az Unió megvalósítsa a 

2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, hogy 

az EU nem finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; 

80. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben vállalt vezető uniós 

szerep és az EU biodiverzitással 

kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

fontosságát; kéri, hogy biztosítsanak 

megfelelő pénzügyi erőforrásokat a Párizsi 

Megállapodás végrehajtásához, és az EU 

jövőbeli kiadásaiban általánosan 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek elő kell 

segítenie, hogy az Unió megvalósítsa a 

2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, hogy 

az EU nem finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; kéri különösen azt, hogy 

folytassák és erősítsék meg a 

természetvédelmet, a biológiai 

sokféleséget és a környezetet védő 

programok, például a LIFE+ megfelelő 

finanszírozását; 

Or. en 

 

Módosítás  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben vállalt vezető uniós 

szerep és az EU biodiverzitással 

kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

fontosságát; kéri, hogy biztosítsanak 

megfelelő pénzügyi erőforrásokat a Párizsi 

Megállapodás végrehajtásához, és az EU 

jövőbeli kiadásaiban általánosan 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek elő kell 

segítenie, hogy az Unió megvalósítsa a 

2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, hogy 

az EU nem finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; 

80. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben vállalt vezető uniós 

szerep és az EU biodiverzitással 

kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

fontosságát; kéri, hogy biztosítsanak 

megfelelő pénzügyi erőforrásokat a Párizsi 

Megállapodás végrehajtásához, és az EU 

jövőbeli kiadásaiban általánosan 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek elő kell 

segítenie, hogy az Unió megvalósítsa a 

2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait, valamint hozzá kell 

járulnia ahhoz a célhoz, hogy 2050-ig át 

kell állnia karbonszegény gazdaságra; 

hangsúlyozza, hogy az EU nem 

finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; 

Or. en 

 

Módosítás  471 

Marco Valli 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben vállalt vezető uniós 

szerep és az EU biodiverzitással 

kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

fontosságát; kéri, hogy biztosítsanak 

megfelelő pénzügyi erőforrásokat a Párizsi 

Megállapodás végrehajtásához, és az EU 

jövőbeli kiadásaiban általánosan 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek elő kell 

80. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben vállalt vezető uniós 

szerep és az EU biodiverzitással 

kapcsolatos belső és külső 

kötelezettségvállalásainak és céljainak 

fontosságát; kéri, hogy biztosítsanak 

megfelelő pénzügyi erőforrásokat a Párizsi 

Megállapodás végrehajtásához, és az EU 

jövőbeli kiadásaiban általánosan 

érvényesítsék az éghajlati szempontokat; 

emlékeztet arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretnek elő kell 
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segítenie, hogy az Unió megvalósítsa a 

2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, hogy 

az EU nem finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; 

segítenie, hogy az Unió megvalósítsa a 

2030-ra kitűzött éghajlat- és 

energiapolitikai céljait; hangsúlyozza, hogy 

az EU nem finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes vagy azt 

lelassító projekteket és beruházásokat; 

Or. it 

 

Módosítás  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. emlékeztet a fenntartható 

finanszírozással foglalkozó magas szintű 

szakértői csoport1a első ajánlásaira, 

amelyek többek között a többéves pénzügyi 

keretre vonatkoznak, és hangsúlyozza, 

hogy a fenntartható fejlesztési célokat 

olyan pénzügyi rendszerrel kell támogatni, 

amely képes előmozdítani a hosszútávú és 

fenntartható növekedést; felszólítja a 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg ezeket a 

következő többéves pénzügyi keretre 

vonatkozó ajánlásokat is, és foglalkozzon 

azokkal, beleértve azt is, hogy dolgozzon 

ki egy „fenntarthatósági vizsgálatot” az 

EU összes jövőbeli pénzügyi jogszabályai 

és politikái, valamint a pénzügyi eszközök 

vonatkozásában annak érdekében, hogy 

az uniós politika és kiadások nagyobb 

irányító hatást gyakorolhassanak; 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 



 

PE616.896v01-00 160/162 AM\1144763HU.docx 

HU 

Módosítás  473 

Jens Geier 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. megjegyzi, hogy az OLAF többször 

is súlyos vámcsalásokat állapított meg a 

tagállamokban, amelyek jelentős 

bevételkiesést okoztak az uniós 

költségvetésben; rámutat az Európai 

Számvevőszék behozatali eljárásokról 

szóló, 19/2017. számú különjelentésére, és 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 

csalók továbbra is meg fogják találni a 

„leggyengébb láncszemet” a tagállamok 

között, amelyet a vámunióba való belépési 

pontként fognak használni, továbbá hogy 

az uniós költségvetés még a következő 

többéves pénzügyi keretben is 

veszteségeket fog elszenvedni; felkéri 

azokat a tagállamokat, amelyek kifogást 

emeltek a vámügyi jogsértésekre és 

szankciókra vonatkozó uniós jogi kerettel 

szemben, hogy e probléma gyors 

orvoslásának lehetővé tétele érdekében 

vizsgálják felül álláspontjukat; 

Or. en 

 

Módosítás  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. megismétli, hogy a 2014–2020-as 

uniós költségvetés legalább 20%-át az 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

intézkedésekre kell költeni; úgy véli, hogy 

a következő többéves pénzügyi keretnek ki 

kell egyenlítenie a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret első felének alacsonyabb 
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keretösszegeit, és az általános célértéket 

30%-ra kell növelni; felszólítja továbbá a 

Bizottságot annak garantálására, hogy 

teljes mértékben optimalizálják az 

éghajlatváltozás általános 

érvényesítésének mechanizmusait és 

módszertanát; 

Or. en 

 

Módosítás  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. olyan intézkedéseket szorgalmaz, 

amelyek javítják az Unió hagyományos 

saját forrásainak védelmét a csalással 

szemben; kéri, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben tegyenek javaslatot egy 

uniós cselekvési programra, hogy 

hozzájáruljanak az európai 

váminformációs rendszerek 

kiteljesítéséhez és pénzügyi 

fenntarthatóságához; 

Or. en 

 

Módosítás  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80b. rámutat arra, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben minden 

kiadásnak összhangban kell lennie az 

Unió azzal kapcsolatos célkitűzéseivel, 

hogy az Éghajlat-változási Kormányközi 

Testület szerint a fejlett országoknak egy 
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csoportként kell csökkenteniük a 

kibocsátásaikat, és hogy 2050-ig az 1990-

es szinthez képest 80–95%-kal kell 

csökkenteni a kibocsátásokat, továbbá a 

párizsi megállapodás azon célkitűzéseivel, 

hogy ezen évszázad második felében 

egyensúlyt kell teremteni az 

üvegházhatást okozó gázok emberi 

eredetű forrásonkénti kibocsátása és az 

üvegházhatásúgáz-nyelők általi 

eltávolítása között; 

Or. en 

 

Módosítás  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80c. hangsúlyozza a biodiverzitás 

környezeti jelentőségét és társadalmi-

gazdasági hasznát, például az 

ökoszisztéma-szolgáltatásokon és a 

természeti tőkén keresztül; megjegyzi, 

hogy a biológiai sokféleség csökkenése 

nem fordítható meg a helyi, regionális, 

nemzeti és nemzetek feletti szinten megtett 

jelentős további erőfeszítések nélkül; 

felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre 

egy nyomon követési mechanizmust az EU 

biodiverzitással kapcsolatos kiadásaival 

kapcsolatban, hogy javítsa az 

átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és 

hatékonyságot, és integrálja ezeket a 

következő többéves pénzügyi keretbe; 

Or. en 

 

 


