
AM\1188280HU.docx PE641.111v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Regionális Fejlesztési Bizottság

2019/2028(BUD)

MÓDOSÍTÁS:
1 - 41

Véleménytervezet
Younous Omarjee
(PE639.988v01-00)

Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – 
összes szakasz
(2019/2028(BUD))



PE641.111v01-00 2/23 AM\1188280HU.docx

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1188280HU.docx 3/23 PE641.111v01-00

HU

Módosítás 1
Álvaro Amaro

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében megfogalmazott egyik uniós 
célkitűzés, amelyet az EUMSZ 174. cikke 
határoz meg, és amely az Európai Unió és 
a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika az egyik legfontosabb uniós 
szakpolitika, valamint az Unió 
legfontosabb közberuházási szakpolitikája, 
amely a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozóan 351,8 milliárd eurós 
költségvetéssel rendelkezik, így a többéves 
pénzügyi keret harmadát teszi ki;

1. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében megfogalmazott egyik uniós 
célkitűzés, amelyet az EUMSZ 174. cikke 
határoz meg, és amely az Európai Unió és 
a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika az egyik legfontosabb uniós 
szakpolitika, és hogy ennek a következő 
többéves pénzügyi keret során is így kell 
lennie, valamint az Unió legfontosabb 
közberuházási szakpolitikája, amely a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan 
351,8 milliárd eurós költségvetéssel 
rendelkezik, így a többéves pénzügyi keret 
harmadát teszi ki;

Or. en

Módosítás 2
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében megfogalmazott egyik uniós 
célkitűzés, amelyet az EUMSZ 174. cikke 
határoz meg, és amely az Európai Unió és 
a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika az egyik legfontosabb uniós 
szakpolitika, valamint az Unió 
legfontosabb közberuházási szakpolitikája, 
amely a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozóan 351,8 milliárd eurós 
költségvetéssel rendelkezik, így a többéves 

1. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében megfogalmazott egyik uniós 
célkitűzés, amelyet az EUMSZ 174. cikke 
határoz meg, és amely az Európai Unió és 
a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika az egyik legfontosabb uniós 
szakpolitika, valamint az Unió 
legfontosabb közberuházási szakpolitikája, 
amely a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozóan 351,8 milliárd eurós 
költségvetéssel rendelkezik, így a többéves 
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pénzügyi keret harmadát teszi ki; pénzügyi keret harmadát teszi ki; kitart 
amellett, hogy a kohéziós politika 
költségvetését nem szabad tovább 
csökkenteni;

Or. en

Módosítás 3
Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 
349. cikkében említett legkülső régiók 
különleges intézkedésekben részesülnek, 
különösen a kohéziós politika keretében, a 
fenntartható fejlődés előmozdításához és 
ezáltal a fenntartható fejlődési célok 
eléréséhez szükséges és elengedhetetlen 
forrásokhoz való hozzáférés feltételeit 
illetően, tekintettel gazdasági és 
társadalmi helyzetükre, földrajzi 
távolságuk erőteljes strukturális hatására 
és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
különleges kitettségükre;

Or. fr

Módosítás 4
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
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területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-politikai 
és energiaügyi célkitűzéseit, valamint az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedést;

területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le, 
figyelembe véve az elnéptelenedett vagy 
gyéren lakott térségek demográfiai 
kihívásait és sajátos szükségleteit; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-
politikai, energiaügyi, innovációs, 
oktatáspolitikai és társadalmi befogadásra 
vonatkozó célkitűzéseit, valamint az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedést;

Or. es

Módosítás 5
Maria Spyraki

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-politikai 
és energiaügyi célkitűzéseit, valamint az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedést;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le; 
megjegyzi, hogy az addicionalitás 
biztosítja a strukturális alapok 
kiegyensúlyozott és fenntartható 
felhasználását az összes rendelkezésre álló 
forrással közösen, ideértve a pénzügyi 
eszközöket is; úgy véli, hogy a kohéziós 
politika Unió-szerte növekedést és 
munkahelyeket teremt, valamint 
megvalósítja az Unió kulcsfontosságú 
célkitűzéseit és prioritásait, többek között 
éghajlat-politikai és energiaügyi 
célkitűzéseit, valamint az intelligens, 
fenntartható és inkluzív gazdasági 
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növekedést;

Or. en

Módosítás 6
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-politikai 
és energiaügyi célkitűzéseit, valamint az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedést;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-politikai 
és energiaügyi célkitűzéseit, valamint az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedést; megjegyzi, hogy 
csökkenteni kell a menekültügyi válság 
hatásainak aránytalan mértékben kitett 
régiókra nehezedő nyomást;

Or. en

Módosítás 7
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
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harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-politikai 
és energiaügyi célkitűzéseit, valamint az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedést;

harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, valamint hogy 
biztosítsa a régiók közötti együttműködést 
és hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-
politikai, energiaügyi és az 
infrastruktúrára vonatkozó célkitűzéseit, 
valamint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedést;

Or. ro

Módosítás 8
Álvaro Amaro

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-politikai 
és energiaügyi célkitűzéseit, valamint az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedést;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le, 
különös tekintettel a lemaradó régiókra; 
úgy véli, hogy a kohéziós politika Unió-
szerte növekedést és munkahelyeket 
teremt, valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-politikai 
és energiaügyi célkitűzéseit, valamint az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedést;
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Or. en

Módosítás 9
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között éghajlat-
politikai és energiaügyi célkitűzéseit, 
valamint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedést;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika a szolidaritás elvén alapul, és 
követi a tagállamok és a régiók átfogó, 
harmonikus fejlődésének előmozdítására és 
támogatására irányuló, a Szerződés által 
kitűzött célját, annak érdekében, hogy 
csökkentse az uniós régiók közötti és 
azokon belüli gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségeket, és biztosítsa, 
hogy egyetlen régió se maradjon le; úgy 
véli, hogy a kohéziós politika Unió-szerte 
növekedést és munkahelyeket teremt, 
valamint megvalósítja az Unió 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
prioritásait, többek között a körforgásos 
gazdaságot, valamint a fenntartható és 
inkluzív gazdasági növekedést;

Or. en

Módosítás 10
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megerősíti, hogy a kohéziós 
politika célkitűzéseinek elérése érdekében 
elengedhetetlen a regionális, helyi, városi 
és egyéb hatóságokkal való 
együttműködés, valamint a civil 
társadalmi szervezetekkel – többek között 
az egyetemekkel, a környezetvédelmi 
szervezetekkel, valamint az etnikai, 
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vallási, életkori, továbbá a 
fogyatékossággal élő személyekkel, a 
szexuális irányultsággal és a nemi 
identitással kapcsolatos sokféleséget 
képviselő csoportokkal – folytatott 
párbeszéd;

Or. es

Módosítás 11
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet különösen a kohéziós 
politikának az energiával, az 
éghajlatváltozással, valamint az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével 
kapcsolatos szerepére; hangsúlyozza 
annak fontosságát az infrastruktúra 
fejlesztése szempontjából, mely szükséges 
a régiók közötti területi, társadalmi és 
gazdasági különbségek csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 12
Tonino Picula

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megerősíti, hogy biztosítani kell az 
éghajlat-változás elleni küzdelemre 
fordítandó költségvetésből hiányzó 3,5 
milliárd eurós összeget, és azt, hogy el kell 
kerülni, hogy a közpénzeket a fosszilis 
tüzelőanyagokra fordítsák, annak 
érdekében, hogy még jobban 
összpontosíthassunk a klímaváltozás 
elleni küzdelemre, hogy így elérjük a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseit és 



PE641.111v01-00 10/23 AM\1188280HU.docx

HU

legkésőbb 2050-ig a nettó szén-dioxid-
semlegességet;

Or. en

Módosítás 13
Tonino Picula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politika az egyik legfontosabb eszköz a 
Bizottság 2020. évi költségvetési 
tervezetében felvázolt prioritások 
kezelésére;

3. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politika az egyik legfontosabb eszköz a 
Bizottság 2020. évi költségvetési 
tervezetében felvázolt prioritások 
kezelésére; hangsúlyozza a kohéziós 
politika beruházásainak megtérülését, 
mivel minden 1 befektetett euró 2,74 
eurónyi növekedést és 
munkahelyteremtést eredményez;

Or. en

Módosítás 14
Martina Michels

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politika hasznos eszköz a migránsok 
befogadásának és integrációjának 
támogatásához, és kitart amellett, hogy a 
2020. évi uniós költségvetésnek a 
szolidaritás szellemében hozzá kell 
járulnia a migrációval kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 15
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Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy a 2020-as 
költségvetési év a jelenlegi többéves 
pénzügyi keret utolsó éve, és ezért 
hangsúlyozza az új pénzügyi időszakra 
való felkészülés és zökkenőmentes 
alkalmazkodás fontosságát;

Or. en

Módosítás 16
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a 2021–2027 
közötti időszakra vonatkozó kohéziós 
politikai alap nem csökkenhet a 2020-as 
szinthez képest, még a brexit esetében 
sem, és hogy az új uniós 
kezdeményezésekhez új és megfelelő 
pénzügyi forrásoknak kell társulniuk, 
valamint hogy ezeket az együttdöntési 
eljárás keretében kell kezelni;

Or. en

Módosítás 17
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. mélységes aggodalmát fejezi ki a 
megállapodás nélküli brexit költségvetési 
következményei miatt, és mivel a 
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régióknak előre kell tervezniük a 
tevékenységüket, határozottan ellenzi a 
kohéziós politika 2020-ra vonatkozó 
előirányzatainak bármely váratlan 
csökkentését abban az esetben, ha nincs 
megállapodás az Unió és az Egyesült 
Királyság között;

Or. en

Módosítás 18
Tonino Picula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli, hogy a 2007–2013-as 
időszakra vonatkozóan már nincs több 
kifizetési igény, valamint hogy javult a 
kifizetések végrehajtása és a 
projektkiválasztás aránya, így a programok 
végrehajtása normál ütemben halad és 
végre elérte az előző programozási időszak 
szintjét, 2019 januárjáig teljesítve a 75 %-
os arányt;

4. üdvözli, hogy a 2007–2013-as 
időszakra vonatkozóan már nincs több 
kifizetési igény, valamint hogy javult a 
kifizetések végrehajtása és a 
projektkiválasztás aránya, így a programok 
végrehajtása normál ütemben halad és 
végre elérte az előző programozási időszak 
szintjét és megfelelően halad előre, 2019 
szeptemberéig teljesítve a 83 %-os arányt; 
megjegyzi azonban, hogy a tagállamok 
között jelentős eltérések vannak az arány 
tekintetében, és felhívja a Bizottságot, 
hogy továbbra is segítse a lemaradó 
tagállamokat eredményeik javításában;

Or. en

Módosítás 19
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. ismételten hangsúlyozza, hogy meg 
kell erősíteni a helyi és regionális 
önkormányzatok adminisztratív 
kapacitását, ami kulcsfontosságú a 
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projektek helyszínen történő megfelelő 
előkészítése és végrehajtása 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 20
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy vegyék figyelembe e 
programozási időszak tanulságait, és hogy 
kerüljék el a további kifizetési válságokat;

6. felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy vegyék figyelembe e 
programozási időszak tanulságait, és hogy 
kerüljék el a további kifizetési válságokat; 
felhívja a figyelmet, hogy a finanszírozott 
programok késedelmes elindítása és a 
projektek végrehajtásának késedelme a 
programozási időszak végén a kifizetési 
kérelmek feltorlódásához vezet;

Or. ro

Módosítás 21
Martina Michels

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy vegyék figyelembe e 
programozási időszak tanulságait, és hogy 
kerüljék el a további kifizetési válságokat;

6. felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy vegyék figyelembe e 
programozási időszak tanulságait, és hogy 
kerüljék el a további kifizetési válságokat; 
aggódik a megállapodás nélküli brexit 
lehetséges következményei miatt, és 
felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy 
kerüljék el a kohéziós politikára gyakorolt 
esetleges hatásokat;

Or. en
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Módosítás 22
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy vegyék figyelembe e 
programozási időszak tanulságait, és hogy 
kerüljék el a további kifizetési válságokat;

6. felszólítja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy vegyék figyelembe e 
programozási időszak tanulságait, és hogy 
a jövőben kerüljék el a késedelmeket;

Or. en

Módosítás 23
Alexandra Geese

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
nem fog teljesülni a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret uniós költségvetésére vonatkozó 
azon célkitűzés, hogy az éghajlat-
politikával kapcsolatos kiadások aránya 
érje el a 20%-ot; úgy véli, hogy a 2020. évi 
előirányzatoknak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos intézkedésekre előirányzott 
21%-os aránya nem elegendő az elmúlt 
évek e célra fordított alacsony összegeinek 
ellensúlyozására; sürgeti a Bizottságot, 
hogy jelentősen növelje a 2020-ban az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásokra fordítandó összegek arányát; 
felhívja a tagállamokat és a régiókat, hogy 
kellően vegyék figyelembe, hogy a 
kohéziós politika jelentősen hozzájárul az 
éghajlat védelméhez kapcsolódó 
beruházásokhoz és az Unió 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre szánt 
kiadásokkal kapcsolatos céljának 
eléréséhez;

Or. en
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Módosítás 24
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika tekintetében nem szabad olyan 
átcsoportosítást végrehajtani, amely 
veszélyeztetheti a strukturális és 
beruházási alapok az infrastruktúrák 
fejlesztésének előmozdítására vonatkozó 
képességét szerte az Európai Unióban;

Or. en

Módosítás 25
Martina Michels

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politika és a gazdasági kormányzás eltérő 
és részben egymásnak ellentmondó 
célkitűzésekkel rendelkezik;

Or. en

Módosítás 26
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 
strukturálisreform-támogató programot a 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
összesített tartalékból finanszírozzák majd; 

8. megjegyzi, hogy a 
strukturálisreform-támogató programot a 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
összesített tartalékból finanszírozzák majd; 
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figyelmeztet arra, hogy a növekedéseknek 
nem szabad a kohéziós politika rovására 
menniük;

figyelmeztet arra, hogy a növekedéseknek 
nem szabad a kohéziós politika rovására 
menniük; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
finanszírozás prioritásainak az 
alapinfrastruktúra fejlesztését kell 
követniük, különösen a leginkább 
elmaradott régiókban;

Or. ro

Módosítás 27
Ondřej Knotek

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 
strukturálisreform-támogató programot a 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
összesített tartalékból finanszírozzák majd; 
figyelmeztet arra, hogy a növekedéseknek 
nem szabad a kohéziós politika rovására 
menniük;

8. megjegyzi, hogy a 
strukturálisreform-támogató programot a 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
összesített tartalékból finanszírozzák majd; 
figyelmeztet arra, hogy a növekedéseknek 
nem szabad a kohéziós politika rovására 
menniük; emlékeztet arra, hogy az új 
uniós kezdeményezéseket új kiegészítő 
forrásokból kell finanszírozni, nem pedig 
a régóta fennálló uniós politikák kárára;

Or. en

Módosítás 28
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 
strukturálisreform-támogató programot a 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
összesített tartalékból finanszírozzák majd; 
figyelmeztet arra, hogy a növekedéseknek 
nem szabad a kohéziós politika rovására 
menniük;

8. megjegyzi, hogy a 
strukturálisreform-támogató programot a 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
összesített tartalékból finanszírozzák majd; 
figyelmeztet arra, hogy a növekedéseknek 
nem szabad a kohéziós politika rovására 
menniük, és hogy a nemzeti hatóságokkal 
összhangban kialakított reformoknak 
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kellő figyelmet kell fordítaniuk a területi 
szükségletekre és sajátosságokra;

Or. en

Módosítás 29
Tonino Picula

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 
strukturálisreform-támogató programot a 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
összesített tartalékból finanszírozzák majd; 
figyelmeztet arra, hogy a növekedéseknek 
nem szabad a kohéziós politika rovására 
menniük;

8. megjegyzi, hogy a 
strukturálisreform-támogató programot a 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
összesített tartalékból finanszírozzák majd; 
megismétli, hogy támogatja a 
strukturálisreform-támogató programot, 
és figyelmeztet arra, hogy a finanszírozás 
növelése nem mehet a kohéziós politika 
rovására;

Or. en

Módosítás 30
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés átprogramozását kéri, 
miután a 2019. évi költségvetési eljárás 
keretében megállapodás született a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
szintjének növeléséről;

9. az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés átprogramozását kéri, 
miután a 2019. évi költségvetési eljárás 
keretében megállapodás született a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
szintjének növeléséről; hangsúlyozza, 
hogy a forrásokat konkrét intézkedésekre 
kell fordítani, amelyek célja a fiatalok 
kevésbé fejlett régiókból való 
elvándorlásának visszafogása;

Or. ro
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Módosítás 31
Rosa D'Amato

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés átprogramozását kéri, 
miután a 2019. évi költségvetési eljárás 
keretében megállapodás született a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
szintjének növeléséről;

9. az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés átprogramozását kéri, 
miután a 2019. évi költségvetési eljárás 
keretében megállapodás született a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
szintjének növeléséről; hangsúlyozza 
ugyanakkor a rendelkezésre álló források 
jobb tervezésének és kezelésének 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 32
Tonino Picula

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés átprogramozását kéri, 
miután a 2019. évi költségvetési eljárás 
keretében megállapodás született a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
szintjének növeléséről;

9. az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés átprogramozását kéri, 
miután a 2019. évi költségvetési eljárás 
keretében megállapodás született a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
szintjének jelentős növeléséről;

Or. en

Módosítás 33
Adrian-Dragoş Benea

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. sajnálatát fejezi ki a Kohéziós Alap 
előirányzatainak az előző programozási 
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időszakhoz képest történt csökkentése 
miatt, és megállapítja, hogy kockázatokat 
rejt a fejlődési különbségek növekedése az 
alapinfrastruktúra, különösen a 
közlekedési infrastruktúra tekintetében; 
rugalmasabb költségvetési 
mechanizmusokra szólít fel annak 
érdekében, hogy elősegítsék a forrásoknak 
az alapinfrastruktúra, különösen a TEN-
T infrastruktúra kiegészíő beruházásaihoz 
történő átcsoportosítását, mivel uniós 
szinten ez a hajtóereje a gazdasági, 
társadalmi és területi inklúziónak 
azokban a tagállamokban, amelyek 
fejlődése egyértelműen elmarad a többi 
tagállamétól;

Or. ro

Módosítás 34
Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Peter Jahr

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy kihívást jelent 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzés teljesítése, többek között 
támogatást kell nyújtani a széntől függő 
41 régiónak gazdaságuk 
dekarbonizációjához és a széniparban 
dolgozók átképzéséhez és 
továbbképzéséhez, ezért szükség esetén 
rugalmasságot kér az újraprogramozás 
tekintetében, a kohéziós finanszírozás e 
területre történő odaítélése érdekében. Az 
e régiókban megvalósítandó 
zökkenőmentes átmenet érdekében kéri, 
hogy a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kereten belül 
hozzanak létre egy Méltányos Átmenetet 
Biztosító Alapot, amely további 
finanszírozást biztosít;

Or. en
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Módosítás 35
Alexandra Geese, Bronis Ropė

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. támogatja a Bizottságnak azt a 
szándékát, hogy jobban megvizsgálja a 
sajátos szükségletekkel rendelkező régiók 
helyzetét annak érdekében, hogy 
előmozdítsa a méltányos átmenetet a 
jövőorientált és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
fejlődési irányok felé; elvárja, hogy a 
Bizottság vegye figyelembe e tekintetben 
különösen azokat a régiókat, ahol 
fokozatosan megszüntetik a széntermelést; 
úgy véli, hogy elegendő támogatást kell 
nyújtani az olyan intézkedésekre, amelyek 
különös figyelmet fordítanak az 
egészségügyi és környezeti szempontokra, 
és amelyek az energetikai átállással 
kapcsolatos követelményekből eredhetnek, 
mint például az atomerőművek 
leszerelése;

Or. en

Módosítás 36
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
nyomon követési megállapítások alapján 
2020 folyamán programozza újra a le nem 
kötött forrásokat fizikai vagy nem fizikai 
infrastrukturális intézkedések érdekében, 
hogy megerősítsék és megvalósítsák a 
területek közötti összeköttetéseket, 
biztosítsák a környezet védelmét és 
megőrzését, valamint hogy előmozdítsák a 
feldolgozóipar növekedését, különösen a 
kutatás és az innováció terén;
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Or. it

Módosítás 37
Ondřej Knotek

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. tudomásul veszi az Európai 
Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a 
teljes 2020-as költségvetés 21%-át 
fordítsák az éghajlatváltozás kezelésére és 
az európai gazdaság dekarbonizációjának 
biztosítására; hangsúlyozza, hogy 2050-ig 
biztosítani kell az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való igazságos és 
méltányos átállást;

Or. en

Módosítás 38
Ondřej Knotek

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. rámutat, hogy az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák 
kifejlesztése érdekében fokozott 
beruházásokra van szükség a kutatás és 
az innováció területén; felhívja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 
költségvetésben különítsenek el elegendő 
forrást a jövőbeli Méltányos Átmenetet 
Biztosító Alap végrehajtására a 
széntermelő és nagy szén-dioxid-
kibocsátású régiók számára szükséges 
támogatás biztosítása, valamint az 
igazságos és inkluzív átmenet 
megkönnyítése érdekében; emlékeztet 
arra, hogy az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átállás 2015 
és 2020 között 27 000 munkahely 
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megszűnéséhez vezetett a széniparban, és 
ez a szám 2030-ra elérheti a 160 000-et is;

Or. en

Módosítás 39
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. kéri a Bizottságot, hogy növelje a 
biztonság és uniós polgárság céljára 
elkülönített forrásokat, valamint hogy 
támogassa a migrációs és menekültügyi 
válság által leginkább érintett 
tagállamokat;

Or. it

Módosítás 40
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. a fenntartható növekedés céljára 
elkülönített források növelése érdekében 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson 
kiegészítő támogatásokat a természeti 
katasztrófák vagy növénybetegségek – 
különösen a Xyella fastidiosa baktérium – 
által érintett tagállamok számára;

Or. it

Módosítás 41
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
10 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az uniós források átlátható, 
tisztességes és felelősségteljes 
felhasználását.

10. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az uniós 
források átlátható, tisztességes és 
felelősségteljes felhasználását;

Or. ro


