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Módosítás 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. tudomásul veszi, hogy a Bizottság 
elismeri, hogy a növekedési kilátások 
gyengültek, a beruházások szintje és a 
potenciális növekedés továbbra is elmarad 
a válság előttitől, a tagállamok és régiók 
közötti gazdasági szakadék megnőtt, az 
unión belüli egyenlőtlenségek fokozódtak 
a munkanélküliség csökkenésének üteme 
pedig lelassult;

Or. en

Módosítás 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll;

1. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak egy méltányos, fenntarthatóbb és 
inkluzív növekedési modellre van szüksége 
ahhoz, hogy választ tudjon adni a fokozott 
környezeti, gazdasági, szociális, területi, 
digitális és demográfiai kihívásokra; 
üdvözli az európai zöld megállapodást mint 
Európa új zöld növekedési stratégiáját, 
amelynek középpontjában a 
fenntarthatóság, a polgárok jólléte és a 
méltányosság áll; tudomásul veszi a 
Bizottság éves növekedési stratégiájának 
átnevezését éves fenntartható növekedési 
stratégiává, és alapvető politikai változást 
vár e cél elérése érdekében;

Or. en
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Módosítás 3
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll;

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a gazdasági, társadalmi, környezeti és 
digitális kihívásokra, különös hangsúlyt 
fektetve egy, a tagállamok előtt álló 
demográfiai kihívásoknak megfelelő 
hosszú távú és hatékony stratégia 
végrehajtására; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a kohézió, a 
fenntarthatóság, a polgárok jólléte és a 
méltányosság áll;

Or. en

Módosítás 4
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll;

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy 
sürgősen kezdjen el dolgozni saját uniós 
koordinációs mechanizmusa létrehozásán, 
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hogy biztosítsa, hogy 2050-re Európa az 
első klímasemleges kontinenssé 
válhasson;

Or. en

Módosítás 5
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll;

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll, 
valamint egy olyan szociálisan méltányos 
átmenet, amely tiszteletben tartja 
természeti erőforrásaink korlátait, 
továbbá munkahelyteremtést és tartós 
jólétet biztosít a jövőben;

Or. en

Módosítás 6
Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
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növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll;

növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll; egy 
olyan méltányos átállással biztosítva, hogy 
senki ne maradjon le, amely 
munkahelyeket és infrastruktúrát teremt, 
valamint segíti a régiók közötti gazdasági 
konvergenciát;

Or. en

Módosítás 7
Damian Boeselager
A Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll;

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra, valamint az 
egyenlőtlenségekre; üdvözli az európai 
zöld megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll; 
szorgalmazza, hogy Európa új zöld 
növekedési stratégiáját egy szociálisan 
méltányos átmenet erősítse meg;

Or. en

Módosítás 8
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Valerie Hayer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll;

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll, 
valamint a makrogazdasági stabilitást és 
az azzal járó „Fenntartható Európa 
beruházási tervet”;

Or. en

Módosítás 9
Alfred Sant

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, digitális és demográfiai 
kihívásokra; üdvözli az európai zöld 
megállapodást mint Európa új zöld 
növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll;

1. úgy véli, hogy az Európai Uniónak 
egy fenntarthatóbb növekedési modellre 
van szüksége ahhoz, hogy választ tudjon 
adni a környezeti, társadalmi, digitális és 
demográfiai kihívásokra; üdvözli az 
európai zöld megállapodást mint Európa új 
zöld növekedési stratégiáját, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a társadalmi 
méltányosság áll;

Or. en

Módosítás 10
Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az európai 
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szemeszter létfontosságú szerepet tölt be 
az állami reformok összehangolásához 
hozzájáruló szinergiák létrehozásában, 
ami hozzájárul egy fenntartható 
növekedési modellhez. hangsúlyozza, hogy 
az európai gazdaság számára a 
legnagyobb kockázat a nemzeti és európai 
politikák közötti gazdasági koordináció és 
koherencia lehetőségének elmulasztása;

Or. en

Módosítás 11
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a zöld 
megállapodás végrehajtása nem 
torzíthatja az államháztartások hosszú 
távú fenntarthatóságát, és teljes 
mértékben meg kell felelnie a Stabilitási 
és Növekedési Paktumnak és a rövidtávú 
makrogazdasági stabilizációnak;

Or. en

Módosítás 12
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat; ezért alapvető fontosságúnak tartja 
a szociális jogok európai pillérében foglalt 
elvek végrehajtásának biztosítását;

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat;

Or. fr
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Módosítás 13
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat; ezért alapvető fontosságúnak tartja a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
elvek végrehajtásának biztosítását;

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat; ezért alapvető fontosságúnak tartja a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
elvek teljes végrehajtásának biztosítását, 
különösen a munkaerőpiac tekintetében, 
véget vetve a deregulációjának, megóvva a 
meglévő munkahelyeket, valamint új és 
minőségi munkahelyeket teremtve, kezelve 
a munkanélküliséget, a dolgozói 
szegénységet és a munkahely-
bizonytalanságot, továbbá megszüntetve a 
nem és kor alapján megmutatkozó 
bérszakadékokat;

Or. en

Módosítás 14
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat; ezért alapvető fontosságúnak tartja a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
elvek végrehajtásának biztosítását;

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat; ezért alapvető fontosságúnak tartja a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
elvek végrehajtásának biztosítását; 
hangsúlyozza, hogy zöld munkahelyekbe, 
infrastruktúrába, oktatásba és képzésbe, 
egészségügybe, kutatásba és innovációba 
való jelentős beruházásokkal inkluzív 
növekedést kell elérni; a megnövekedett 
termelékenységnek azonban általánosan 
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magasabb bérekhez is kell vezetnie;

Or. en

Módosítás 15
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat; ezért alapvető fontosságúnak tartja 
a szociális jogok európai pillérében foglalt 
elvek végrehajtásának biztosítását;

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
különböző módon érintik az embereket, és 
kedvezőtlen újraelosztási hatásokkal 
járhatnak; ezért alapvető fontosságúnak 
tartja a szociális jogok európai pillérében 
foglalt elvek jogilag kötelező erejű 
eszközök révén történő végrehajtásának 
biztosítását annak érdekében, hogy az új 
európai növekedési modellből ne 
maradjanak ki azok, akik nem tudják 
teljes mértékben kihasználni az általa 
teremtett lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 16
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Valerie Hayer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat; ezért alapvető fontosságúnak tartja a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
elvek végrehajtásának biztosítását;

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat, azonban kedvező lehetőségeket is 
teremt, mint amilyen az új munkahelyek 
létrehozása; ezért alapvető fontosságúnak 
tartja a szociális jogok európai pillérében 
foglalt elvek végrehajtásának biztosítását, 
különösen a munka méltóságának 
helyreállítását, a nemek közötti 
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egyenlőség biztosítását és a szegénység 
csökkentését;

Or. en

Módosítás 17
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat; ezért alapvető fontosságúnak tartja a 
szociális jogok európai pillérében foglalt 
elvek végrehajtásának biztosítását;

2. hangsúlyozza, hogy e kihívások 
kezelése kedvezőtlen elosztási hatásokkal 
járhat; ezért alapvető fontosságúnak tartja a 
szolidaritás elvének és a szociális jogok 
európai pillérében foglalt elvek 
végrehajtásának biztosítását;

Or. en

Módosítás 18
Clotilde Armand

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet rá, hogy a munkaerő 
mobilitása a gazdasági növekedés egyik 
legfőbb hajtóereje, ugyanakkor megjegyzi, 
hogy az EU perifériáján található egyes 
régiók aktív népességének zsugorodása a 
makrogazdasági egyensúlyhiány 
kialakulásának kockázatát hordozza 
magában; emlékeztet rá, hogy az ilyen 
fajta zsugorodás főként a tömeges 
kivándorlásnak köszönhető, és 
figyelmeztet rá, hogy ez a tendencia e 
régiók gazdaságára, államháztartásukra 
és az EU egészére nézve is hosszú távú 
veszélyt jelent; emlékeztet rá, hogy az EU 
kohéziós alapjainak célja az uniós 
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gazdaságok konvergenciájának 
előmozdítása, az Unió legszegényebb 
régióinak felélénkítése és ezáltal a 
tömeges kivándorlás lelassítása; 
sajnálatosnak tartja ezért a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben csökkentsék a 
kohézióra szánt összeget;

Or. en

Módosítás 19
Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 
súlyosságát, és hogy azzal valamennyi 
tagállamban foglalkozni kell. Az európai 
zöld megállapodás közelebb hozhatja 
egymáshoz az érdekelt feleket egy olyan 
kérdést illetően, amely egyszerre jelent 
nagy kihívást és rejti magában a gazdaság 
újraindításának lehetőségét; ezért az 
európai szemeszteren belül egy 
összehangolt stratégiát szorgalmaz;

Or. en

Módosítás 20
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az európai 
beruházásstabilizáció funkció és egy 
munkanélküli ellátásra vonatkozó európai 
viszontbiztosítási rendszer gyors 
elfogadásának fontosságát azzal a céllal, 
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hogy megvédjük a polgárokat és 
csökkentsük az aszimmetrikus 
megrázkódtatások során az 
államháztartásokra nehezedő nyomást, 
hogy leküzdhetőek legyenek a társadalmi 
és gazdasági egyensúlyhiányok;

Or. en

Módosítás 21
Younous Omarjee

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. helyteleníti az állami 
nyugdíjrendszerek európai szemeszter 
által szorgalmazott lebontását;

Or. fr

Módosítás 22
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az európai 
szemeszter mint szakpolitikai koordinációt 
biztosító eszköz fontosságát; üdvözli, hogy 
az országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a környezeti fenntarthatóságra és 
a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtására;

3. tudomásul veszi az európai 
szemeszter mint szakpolitikai koordinációs 
eszköz szerepét; üdvözli, hogy az 
országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a környezeti fenntarthatóságra és 
az ENSZ 2030. évi Fenntartható Fejlődési 
terve 17 fenntartható fejlődési céljának 
végrehajtására;hangsúlyozza, hogy 
fenntartható fejlődési célokhoz 
intézkedésre van szükség a fellendülés 
előmozdítása és a méltányos és inkluzív 
gazdasági növekedés kiépítése érdekében, 
ugyanakkor védve a bolygót, megszüntetve 
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a szegénységet és megválaszolva számos 
alapvető szociális szükségletet, mint 
amilyen az oktatás, az egészségügy, a 
gyermekgondozás, a szociális védelem és a 
munkalehetőségek;

Or. en

Módosítás 23
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint szakpolitikai koordinációt biztosító 
eszköz fontosságát; üdvözli, hogy az 
országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a környezeti fenntarthatóságra és 
a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtására;

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint szakpolitikai koordinációt és 
koherenciát biztosító eszköz fontosságát; 
üdvözli, hogy az országjelentések nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a környezeti 
fenntarthatóságra és a fenntartható 
fejlődési célok végrehajtására; 
szorgalmazza a szemeszter aktívabb 
szerepvállalását annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU teljesíti a Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásait és 1,5 fokra 
korlátozza a globális felmelegedést, és 
különösen kérelmezi a nemzeti energia- és 
klímatervekkel való kapcsolatok 
megerősítését az országspecifikus 
ajánlások megfogalmazásakor is;

Or. en

Módosítás 24
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint szakpolitikai koordinációt biztosító 
eszköz fontosságát; üdvözli, hogy az 
országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a környezeti fenntarthatóságra 
és a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtására;

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint szakpolitikai koordinációt biztosító 
eszköz fontosságát; úgy véli, hogy az 
európai szemeszter eredeti céljának és 
funkciójának megtartása létfontosságú, 
mivel azért hozták létre, hogy unió-szerte 
keretet biztosítson a gazdaságpolitikák 
koordinációjához, a fenntartható 
növekedés fenntartható módon való 
előmozdítása pedig azt jelenti, hogy 
előmozdítják a felelős költségvetési 
politikákat, a strukturális reformokat és a 
beruházásokat;

Or. en

Módosítás 25
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Valerie Hayer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint szakpolitikai koordinációt biztosító 
eszköz fontosságát; üdvözli, hogy az 
országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a környezeti fenntarthatóságra és 
a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtására;

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint szakpolitikai koordinációt biztosító 
eszköz fontosságát; támogatja a kohéziós 
politika és a Bizottság európai szemeszter 
keretében tett országspecifikus ajánlásai 
közötti megerősített kapcsolatot; üdvözli, 
hogy az országjelentések nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a környezeti 
fenntarthatóságra és a fenntartható 
fejlődési célok végrehajtására;

Or. en

Módosítás 26
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint szakpolitikai koordinációt biztosító 
eszköz fontosságát; üdvözli, hogy az 
országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a környezeti fenntarthatóságra és 
a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtására;

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint makrogazdasági politikai 
koordinációt biztosító eszköz fontosságát, 
mely eszköz áthelyezi a hangsúlyt a 
makrogazdasági stabilitásról a 
fenntartható fejlődésre; üdvözli, hogy az 
országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek az éghajlati és a környezeti 
fenntarthatóságra és a fenntartható 
fejlődési célok végrehajtására;

Or. en

Módosítás 27
Alfred Sant

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint szakpolitikai koordinációt biztosító 
eszköz fontosságát; üdvözli, hogy az 
országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a környezeti fenntarthatóságra és 
a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtására;

3. hangsúlyozza az európai szemeszter 
mint szakpolitikai koordinációt biztosító 
eszköz fontosságát; üdvözli, hogy az 
országjelentések nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a környezeti fenntarthatóságra és 
a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtására; kitart amellett, hogy az 
európai szociális modell védelme és 
fejlesztése tekintetében többet kell tenni;

Or. en

Módosítás 28
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat, hogy az európai 
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szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia a tagállamok és régiók közötti 
társadalmi, gazdasági, területi, 
növekedésbeli és beruházási 
egyenlőtlenségek és különbségek 
megszüntetéséhez; kiemeli, hogy többet 
kell tenni azon tagállamok és régiók 
támogatása érdekében, amelyekben 
lassabb a növekedés, szélesebb körűek az 
egyenlőtlenségek és magasabb a 
munkanélküliség, különösen, ha ez 
fiatalokat érint;

Or. en

Módosítás 29
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli az új bizottság 
elkötelezettségét, miszerint felülvizsgálja a 
Stabilitási és Növekedési Paktum jelenlegi 
szabályait, amelyek a gazdasági stagnálás 
és elégtelen szintű beruházások 
időszakában már nem megfelelőek; ezért 
úgy véli, hogy a növekedésserkentő, 
környezetvédelmi és társadalmi állami 
beruházások serkentéséhez nagyobb 
rugalmasságra van szükség az 
éghajlatváltozási vészhelyzet és annak 
társadalmi következményei 
megakadályozásának érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet például a kohéziós 
alapoknak a fenntartható fejlődési célok, 
valamint a szociális jogok európai pillére 
végrehajtásában játszott fontos szerepére 
a tagállamokban;

Or. en

Módosítás 31
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felkéri továbbá a Bizottságot, hogy 
vezessen be egy „aranyszabályt” az állami 
beruházások, különösen a 
környezetvédelmi és társadalmi 
beruházások vonatkozásában, amely 
lehetővé teszi a Stabilitási és Növekedési 
Paktum adósságra és hiányra vonatkozó 
szabályain kívül eső beruházásokat; 
hangsúlyozza, hogy beruházási 
költségvetésként a tagállamok GNI-alapú 
hozzájárulásai az EU költségvetéséhez, 
illetve az uniós programok tagállamok 
általi társfinanszírozása is figyelembe 
vehető e tekintetben;

Or. en

Módosítás 32
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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3b. hangsúlyozza a Stabilitási és 
Növekedési Paktum felülvizsgálatának 
szükségességét, figyelembe véve az 
Európai Költségvetési Tanács ajánlásait, 
az éghajlatváltozás és a meggyengült 
növekedés által jelentett kockázat 
kezelése, valamint az uniós költségvetési 
szabályok prociklikus elemeinek 
eltávolítása, a fenntartható beruházások 
bevonzása és a gazdasági, társadalmi és 
területi konvergencia elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 33
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. egy másik példaként emlékeztet a 
kutatás-fejlesztésbe történő 
beruházásoknak, valamint a fiatalok 
készségfejlesztésének a tagállamok 
termelékenységére gyakorolt kimagasló 
hatására, továbbá hangsúlyozza az 
ellentmondást e között a tény között és 
aközött, hogy a tagállamok az utóbbi 
években és a következő időszakban 
ismételten kevés szándékot mutatnak ilyen 
irányú uniós szakpolitikák létrehozása 
iránt;

Or. en

Módosítás 34
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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4. üdvözli az egységes piac 
teljesítményéről szóló jelentéseket, 
amelyek eloszlatják az uniós költségvetés 
„nettó befizetőit és nettó 
kedvezményezettjeit” övező tévhiteket 
azáltal, hogy olyan adatokat 
szolgáltatnak, amelyek szemléltetik az 
egységes piachoz való hozzáférés előnyeit 
a tagállamok számára;

törölve

Or. fr

Módosítás 35
Clotilde Armand

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az egységes piac 
teljesítményéről szóló jelentéseket, 
amelyek eloszlatják az uniós költségvetés 
„nettó befizetőit és nettó 
kedvezményezettjeit” övező tévhiteket 
azáltal, hogy olyan adatokat szolgáltatnak, 
amelyek szemléltetik az egységes piachoz 
való hozzáférés előnyeit a tagállamok 
számára;

4. üdvözli az egységes piac 
teljesítményéről szóló jelentéseket, 
amelyek eloszlatják az uniós költségvetés 
„nettó befizetőit és nettó 
kedvezményezettjeit” övező tévhiteket 
azáltal, hogy olyan adatokat szolgáltatnak, 
amelyek szemléltetik az egységes piachoz 
való hozzáférés előnyeit valamennyi 
tagállam számára; megjegyzi, hogy a 
„nettó befizetők és nettó 
kedvezményezettek” megközelítés szintén 
nem veszi figyelembe a teljes gazdasági 
hátteret, nevezetesen az uniós országok 
közötti tőkeáramlást vagy azt a 
vagyonátruházást, amely a magasan 
képzett munkaerőnek a perifériáról a 
központ felé történő elvándorlása 
formájában valósuló meg;

Or. en

Módosítás 36
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az egységes piac 
teljesítményéről szóló jelentéseket, 
amelyek eloszlatják az uniós költségvetés 
„nettó befizetőit és nettó 
kedvezményezettjeit” övező tévhiteket 
azáltal, hogy olyan adatokat szolgáltatnak, 
amelyek szemléltetik az egységes piachoz 
való hozzáférés előnyeit a tagállamok 
számára;

4. megjegyzi, hogy az egységes piac 
teljesítményéről szóló jelentések 
eloszlatják az uniós költségvetés „nettó 
befizetőit és nettó kedvezményezettjeit” 
övező tévhiteket azáltal, hogy olyan 
adatokat szolgáltatnak, amelyek 
szemléltetik az egységes piachoz való 
hozzáférés előnyeit a tagállamok számára; 
úgy véli, hogy az EU saját forrásainak 
megreformálása és megerősítése szintén 
hozzá fog járulni ehhez a célhoz; 

Or. en

Módosítás 37
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az egységes piac 
teljesítményéről szóló jelentéseket, 
amelyek eloszlatják az uniós költségvetés 
„nettó befizetőit és nettó 
kedvezményezettjeit” övező tévhiteket 
azáltal, hogy olyan adatokat szolgáltatnak, 
amelyek szemléltetik az egységes piachoz 
való hozzáférés előnyeit a tagállamok 
számára;

4. üdvözli az egységes piac 
teljesítményéről szóló jelentéseket, 
amelyek eloszlatják az uniós költségvetés 
„nettó befizetőit és nettó 
kedvezményezettjeit” övező tévhiteket 
azáltal, hogy olyan adatokat szolgáltatnak, 
amelyek szemléltetik az egységes piachoz 
való hozzáférés előnyeit a tagállamok 
számára, valamint a gazdaságaink közötti 
szolidaritást;

Or. en

Módosítás 38
Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
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4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat a következő többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások 
fontosságára a követező évekre vonatkozó 
költségvetési keret meghatározásában, és 
e keret nem csak az uniós finanszírozás és 
jövendő politikák számára 
kulcsfontosságú eszköz, hanem az európai 
szemeszter globális koherenciája számára 
is. bármilyen késlekedés hátrányosan 
fogja érinteni az európai szemeszter 
hatályát; ezért felhívja a Tanácsot, hogy 
haladjon előre a többéves pénzügyi 
kerettel kapcsolatos tárgyalásokkal;

Or. en

Módosítás 39
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet rá, hogy az adókijátszás 
és az adókikerülés elleni küzdelem csak 
európai szinten összehangolt erőfeszítés 
révén oldható meg hatékonyan;

Or. en

Módosítás 40
Hélène Laporte

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a megfelelően 5. kéri, hogy a Bizottság fogadjon el 
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finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és 
a polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, és vonja be a 
Parlamentet ebbe a folyamatba;

átláthatóbb, szigorúbb és átfogóbb 
módszertant az éghajlat és a biológiai 
sokféleség szempontjainak általános 
érvényesítésére, és vonja be a Parlamentet 
ebbe a folyamatba;

Or. fr

Módosítás 41
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, és vonja be a 
Parlamentet ebbe a folyamatba;

5. hangsúlyozza a megfelelően és 
kellő mértékben finanszírozott uniós 
költségvetés fontosságát a közös kihívások 
kezelése és a polgárok elvárásainak való 
megfelelés érdekében; emlékeztet a 
Parlament álláspontjára, amely erős és 
hiteles uniós költségvetést, valamint az EU 
saját forrásainak megreformálására 
vonatkozó megállapodást követel meg 
egyetértésének megadásához; megismétli a 
Parlament határozott álláspontját, mely 
szerint nem fogad el megszorításokat a 
kohéziós politikák terén, továbbá 
hangsúlyozza, hogy szükség van a 
kohéziós politikák költségvetésének 
növelésére európai hozzáadott értékük 
megtartása és növelése érdekében, ezáltal 
hozzájárulva a gazdasági növekedéshez, a 
társadalmi és területi integrációhoz, az 
innovációhoz és a környezetvédelemhez; 
kéri, hogy a Bizottság fogadjon el 
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átláthatóbb, szigorúbb és átfogóbb 
módszertant az éghajlat és a biológiai 
sokféleség szempontjainak általános 
érvényesítésére, és vonja be a Parlamentet 
ebbe a folyamatba;

Or. en

Módosítás 42
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, és vonja be a 
Parlamentet ebbe a folyamatba;

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, ideértve az 
éghajlathoz és a biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó kiadások meghatározására és 
kezelésére szolgáló megreformált 
teljesítménymutatókat, a káros hatású 
intézkedésekhez nyújtott pénzügyi 
támogatások megelőzését, valamint a 
mérséklésre és alkalmazkodásra irányuló 
éghajlati szempontok érvényesítésének 
közép- és hosszú távú hatásának nyomon 
követését, és vonja be a Parlamentet ebbe a 
folyamatba; emlékeztet arra, hogy a 
jövőbeli uniós költségvetésnek a célzott 
kiadások szintjein túl hozzá kell járulnia 
az éghajlat és a biológiai sokféleség 
szempontjainak általános 
érvényesítéséhez, az éghajlati és szociális 
dimenziók valamennyi fő politikai 
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döntéshozatalba való integrációján és a 
teljes szakpolitikai cikluson keresztül;

Or. en

Módosítás 43
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és 
a polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, és vonja be a 
Parlamentet ebbe a folyamatba;

5. hangsúlyozza, hogy a közös 
kihívások kezelése és a polgárok 
elvárásainak való megfelelés érdekében 
szükség van egy kellő mértékben 
finanszírozott uniós költségvetésre és 
többéves pénzügyi keretre, amelyek 
jelentősen hozzájárulnak a fenntartható 
növekedéshez az uniós tagállamokban; 
emlékeztet a Parlament álláspontjára, 
amely erős és hiteles uniós költségvetést, 
valamint az EU saját forrásainak 
megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant a kiadások nyomon 
követésére és az éghajlat, a biológiai 
sokféleség és a számvitel szempontjainak 
általános érvényesítésére, valamint olyan 
iránymutatásokra, amelyek biztosítják, 
hogy valamennyi uniós kiadás 
összeegyeztethető legyen a Párizsi 
Megállapodással, miszerint a globális 
felmelegedés mértékét 1,5 fok alatt kell 
tartani; felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy minél hamarabb, de legkésőbb 2020 
júliusáig tegyen részletes javaslatot a 
többéves pénzügyi keretre, valamint, hogy 
vonja be a Parlamentet a döntéshozatalba;

Or. en
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Módosítás 44
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, 
Nils Torvalds, Valerie Hayer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, és vonja be a 
Parlamentet ebbe a folyamatba;

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében, a politikai koherencia 
biztosítása mellett; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely egyetértésének 
megadásához erős és hiteles uniós 
költségvetést követel meg mind a 
hagyományos politikák, mint az új 
kihívások vonatkozásában, valamint az 
EU saját forrásainak megreformálására 
vonatkozó megállapodást; emlékeztet arra, 
hogy a Párizsi Megállapodás keretében 
vállalt kötelezettségei teljesítéséhez az EU 
éghajlati célkitűzésekhez való 
hozzájárulásának a 2021–2027. évi 
többéves pénzügyi keret időszakában el 
kell érnie a kiadások 30%-át; emlékeztet 
arra, hogy a többéves pénzügyi keretnek 
többek között tartalmaznia kell a 
Méltányos Átállást Támogató Alapot és az 
ifjúsági garanciát, valamint hozzá kell 
tennie a részét az európai zöld 
megállapodáshoz; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, és vonja be a 
Parlamentet ebbe a folyamatba;

Or. en

Módosítás 45
Lefteris Christoforou
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, és vonja be a 
Parlamentet ebbe a folyamatba;

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles 
fejlesztési és társadalmi célú uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, és vonja be a 
Parlamentet ebbe a folyamatba;

Or. el

Módosítás 46
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el átláthatóbb, szigorúbb és 
átfogóbb módszertant az éghajlat és a 
biológiai sokféleség szempontjainak 
általános érvényesítésére, és vonja be a 
Parlamentet ebbe a folyamatba;

5. hangsúlyozza a megfelelően 
finanszírozott uniós költségvetés 
fontosságát a közös kihívások kezelése és a 
polgárok elvárásainak való megfelelés 
érdekében; emlékeztet a Parlament 
álláspontjára, amely erős és hiteles uniós 
költségvetést, valamint az EU saját 
forrásainak megreformálására vonatkozó 
megállapodást követel meg egyetértésének 
megadásához; kéri, hogy a Bizottság 
fogadjon el méltányosabb, átláthatóbb, 
szigorúbb és átfogóbb módszertant az 
éghajlat és a biológiai sokféleség 
szempontjainak általános érvényesítésére, 
és vonja be a Parlamentet ebbe a 



PE646.935v01-00 28/38 AM\1197503HU.docx

HU

folyamatba;

Or. en

Módosítás 47
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli a kohéziós politika, mint 
Európa elsődleges közberuházási 
politikájának alapvető szerepét, és ezért 
hangsúlyozza, hogy a 2021–2027. évi 
időszakban szükséges a kohéziós politika 
költségvetésének növelése, hogy 
megmaradjon európai hozzáadott értéke, 
és ezáltal hozzájáruljon a fenntartható 
gazdasági növekedéshez és a 
környezetbarát munkahelyek 
megteremtéséhez, a társadalmi 
integrációhoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez, ideértve a Párizsi 
Megállapodás éghajlati célkitűzéseit is; a 
kohéziós politika ezen kívül 
kulcsfontosságú szerepet fog betölteni az 
európai gazdaság társadalmilag 
méltányos és igazságos átállásának 
biztosításában;

Or. en

Módosítás 48
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az erre az új 
növekedési modellre való átállás jelentős 
mennyiségű beruházást igényel, és a 
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2021–2027. évi következő többéves 
pénzügyi keretben előirányzott néhány 
eszköz fontos szerepet játszhat a zöld 
átmenet támogatásában;

Or. en

Módosítás 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára;

6. úgy véli; hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően;

Or. fr

Módosítás 50
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára;

6. hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
és a régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek a környezetbarátabb 
gazdaságra való átállást illetően, és ebből 
kifolyólag néhányan sokkal jobban ki 
lesznek téve a gazdasági és társadalmi 
kockázatoknak; rámutat arra, hogy a 
méltányos átállási mechanizmusnak 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
kell biztosítania mindenki számára; 
sajnálatosnak tartja e tekintetben, hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alapra 
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vonatkozó meglévő pénzügyi javaslat nagy 
valószínűséggel nem fog megfelelőnek 
bizonyulni e cél eléréséhez;

Or. en

Módosítás 51
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára;

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára; hangsúlyozza, 
hogy az európai szemeszternek 
következetesen hozzá kell járulnia a 
társadalmi, gazdasági és területi 
egyenlőtlenségek és az uniós régiók 
közötti különbségek megszüntetéséhez, és 
ebből kifolyólag új, a társadalmi 
szempontokra összpontosító mutatókra 
van szükség;

Or. en

Módosítás 52
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára;

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően, és a már 
megtett erőfeszítéseket nem szabad 
figyelmen kívül hagyni; úgy véli, hogy a 
méltányos átállási mechanizmus megfelelő, 
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inkluzív és méltányos átállást biztosít 
mindenki számára, akit érint a szén-dioxid 
semleges gazdaság irányába történő 
környezeti és éghajlati átalakulás;

Or. en

Módosítás 53
Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára;

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára; ezért biztosít 
egy, a kevésbé fejlett régióknak a 
szükséges technikai segítségnyújtást 
biztosítani képes erős eszközt;

Or. en

Módosítás 54
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára;

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív, méltányos és egyenlő 
átállást biztosít mindenki, különösen az 
alacsonyabb egy főre jutó bruttó nemzeti 
jövedelemmel rendelkező tagállamok 
számára;
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Or. en

Módosítás 55
Alfred Sant

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára;

6. úgy véli, hogy a tagállamok és a 
régiók eltérő kiindulási pontokkal 
rendelkeznek az átállást illetően; úgy véli, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
biztosít mindenki számára, beleértve nem 
utolsósorban a szigeteket is;

Or. en

Módosítás 56
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy az európai zöld 
megállapodás teljesítéséhez szükséges 
beruházások valós katalizátoraként 
bemutatja a Fenntartható Európa 
beruházási tervet;

Or. en

Módosítás 57
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. emlékeztet a gazdasági és 
monetáris unió egy olyan központi 
költségvetési kapacitással való 
kiegészítésének fontosságára, amely képes 
alkalmazkodni a makrogazdasági 
megrázkódtatásokhoz, olyan eszközökkel, 
mint amilyen a munkanélküli ellátásra 
vonatkozó európai viszontbiztosítási 
rendszer és az európai 
beruházásstabilizáló eszköz; tudomásul 
veszi az euróövezetben a konvergenciát és 
versenyképességet szolgáló költségvetési 
eszköz és a reformtámogató program 
kidolgozására irányuló javaslatokat; úgy 
véli, hogy irányítási struktúráját 
demokratikus ellenőrzésnek kell alávetni, 
és attól tart, hogy ha ez a költségvetési 
eszköz túl kicsi, azt kockáztatja, hogy 
makrogazdasági szempontból nem lesz 
releváns;

Or. en

Módosítás 58
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza az adókijátszás, az 
adókikerülés és az agresszív adótervezés 
elleni küzdelem fontosságát az EU és 
tagállamai költségvetési forrásai számára; 
emlékeztet arra, hogy az ebbe a 
küzdelembe való beruházás sokkal 
könnyebben és szisztematikusabban 
visszaadja a finanszírozási hatáskört a 
nemzeti költségvetéseknek, mint 
bármilyen, az EU költségvetésén 
megvalósított megtakarítás; úgy véli, hogy 
a digitális technológiák hatással lesznek 
arra, ahogyan a hozzáadott érték létrejön 
a gazdaságban, és hogy az európai 
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adórendszert meg kell reformálni, hogy 
megbirkózzon ezzel az átalakulással;

Or. en

Módosítás 59
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. úgy véli, hogy a Stabilitási és 
Növekedési Paktum rugalmasságát felül 
kell vizsgálni, hogy figyelembe legyenek 
véve a tagállamok azon erőfeszítései, 
amelyeket egy versenyképes 
környezetbarát és digitális gazdaság felé 
való méltányos és inkluzív átállás 
közberuházások révén történő támogatása 
érdekében tettek; megismétli, hogy a 
beruházási és anticiklikus költségvetéshez 
való hozzájárulásként, amely össze van 
hangolva a fenntartható fejlődési 
célokkal, a tagállamok hozzájárulásait az 
EU költségvetéséhez és/vagy az uniós 
programok nemzeti társfinanszírozását ki 
kell hagyni a nemzeti költségvetési 
hiányok kiszámításakor;

Or. en

Módosítás 60
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
költségvetések környezetbarátabbá tételét 
célzó bármely adóreformot úgy kell 
megtervezni, hogy elkerülhető legyen a 
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hozzájárulók pénzügyi terheinek 
növekedése;

Or. en

Módosítás 61
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy 
folytassa az európai szemeszter 
demokratikus elszámoltathatóságának 
fokozását.

7. kiemeli a demokratikus 
elszámoltathatóság hiányát az európai 
szemeszter prioritásainak 
meghatározásában; sürgeti a Bizottságot, 
hogy dolgozzon az Európai Parlament 
európai szemeszter irányításában játszott 
szerepének megerősítésén;

Or. en

Módosítás 62
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy folytassa 
az európai szemeszter demokratikus 
elszámoltathatóságának fokozását.

7. sürgeti a Bizottságot, hogy 
folytassa az európai szemeszter 
demokratikus elszámoltathatóságának 
fokozását;

Or. en

Módosítás 63
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy folytassa 
az európai szemeszter demokratikus 
elszámoltathatóságának fokozását.

7. felkéri a Bizottságot, hogy folytassa 
az európai szemeszter demokratikus 
elszámoltathatóságának fokozását, 
valamint felkéri a tagállamokat, hogy 
vonják be a nemzeti parlamenteket, a 
szociális partnereket és az érdekelt feleket, 
hogy az európai szemeszter keretében 
szorosabban együttműködjenek az 
Európai Parlamenttel a makrogazdasági 
politikai koordináció terén;

Or. en

Módosítás 64
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy folytassa 
az európai szemeszter demokratikus 
elszámoltathatóságának fokozását.

7. felkéri a Bizottságot, hogy folytassa 
az európai szemeszter demokratikus 
elszámoltathatóságának fokozását, 
nevezetesen a nemzeti parlamentek 
szerepének saját kormányaikkal szemben 
való megerősítésével;

Or. en

Módosítás 65
Hélène Laporte

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. elhatárolódik az Európai Bizottság 
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által a tagállamok számára 
megfogalmazott, a makrogazdasági 
egyensúlyhiány megszüntetését célzó 
ajánlásoktól; emlékeztet arra, hogy a 
növekedés erőtlenségét, a kúszó inflációt, 
a szegénység és a társadalmi 
egyenlőtlenségek fokozódását a nemzeti 
kormányok által az Európai Bizottság 
nyomására végrehajtott strukturális 
reformoknak kell betudni;

Or. fr

Módosítás 66
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a.  úgy véli, hogy a fenntartható 
növekedés eléréséhez az uniónak a 
meglehetősen kísérleti, példa nélküli és 
nem fenntartható monetáris politikákról 
át kell állnia a hagyományos, tényeken 
alapuló és növekedésbarát beruházásokra, 
a Stabilitási és Növekedési Paktum átfogó 
és nem szelektív végrehajtására és 
strukturális reformokra;

Or. en

Módosítás 67
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
növekedés feltételeinek megteremtéséhez 
strukturális reformok végrehajtására van 
szükség a tagállamokban;
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Or. en

Módosítás 68
Bogdan Rzońca

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. úgy véli, hogy a nullához közeli 
kamatlábak súlyosan torzítják az 
intertemporális tőkeeloszlást; mivel a 
lapos hozamgörbe súlyosan rontja a 
bankok hagyományos, hitelfelvételre és 
hitelnyújtásra épülő üzleti modelljét, és 
kockázatosabb üzleti tevékenységekre 
ösztönzi őket;

Or. en


