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Módosítás 1
Phil Bennion

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok a határozott 
szociális párbeszédet, és bizonyos
befektetéstípusokat részesítették előnyben;
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, tartós és változatos alapokon 
történő újraiparosításához;

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok bizonyos
beruházástípusokat részesítettek előnyben;
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, tartós és változatos alapokon 
történő újraiparosításához;

Or. en

Módosítás 2
Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok a határozott 
szociális párbeszédet, és bizonyos 
befektetéstípusokat részesítették előnyben;
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, tartós és változatos 
alapokon történő újraiparosításához;

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok a határozott 
szociális párbeszédet, és – például az 
ökológiai átalakulás alatt álló 
ágazatokban – az előremutató 
beruházástípusokat részesítettek előnyben;
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, fenntartható és változatos 
alapokon történő újraiparosításához; e 
tekintetben hangsúlyozza a szociális és 
szolidáris gazdaság (elsősorban az ipari 
szövetkezetek), a körkörös gazdaság, 
valamint az újrahasznosításon és 
feldolgozáson alapuló gazdaság 
fontosságát; úgy véli, hogy ehhez mérhető 
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célkitűzéseket és pontos menetrendet kell 
meghatározni;

Or. fr

Módosítás 3
Birgit Sippel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok a határozott 
szociális párbeszédet, és bizonyos 
befektetéstípusokat részesítették előnyben; 
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, tartós és változatos alapokon 
történő újraiparosításához;

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok a határozott 
szociális párbeszédet, a külső rugalmasság 
helyett inkább a belső rugalmasságot és a 
továbbképzést részesítették előnyben, és
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, tartós és változatos alapokon 
történő újraiparosításához;

Or. de

Módosítás 4
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok a határozott 
szociális párbeszédet, és bizonyos 
befektetéstípusokat részesítették előnyben;
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, tartós és változatos alapokon 
történő újraiparosításához;

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok a határozott 
szociális párbeszédet, bizonyos 
beruházástípusokat és a lehető legtöbb 
munkahely megőrzését szem előtt tartó 
aktív politikát részesítették előnyben;
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, tartós és változatos alapokon 
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történő újraiparosításához, különösen oly 
módon, hogy az állami beruházásokat 
munkahelyek teremtésének vagy 
megőrzésének feltételéhez kötik;

Or. fr

Módosítás 5
Emer Costello

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok a határozott 
szociális párbeszédet, és bizonyos
befektetéstípusokat részesítették előnyben;
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, tartós és változatos alapokon 
történő újraiparosításához;

1. úgy véli, hogy a gazdasági válságnak 
erősebben ellenálló országok a határozott 
szociális párbeszédet, és bizonyos
beruházástípusokat – köztük a szociális 
beruházást – részesítettek előnyben;
véleménye szerint meg kell vizsgálni e 
prioritásokat, és tájékozódási pontként kell 
őket használni Európa szilárd, 
versenyképes, tartós, befogadó és 
változatos alapokon történő 
újraiparosításához;

Or. en

Módosítás 6
Philippe Boulland

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy változatosnak kell 
lenniük a tudományba és az új 
technológiákba történő beruházásoknak, 
ugyanakkor gyártóeszközeink javítása 
érdekében az olyan ágazatokban, mint az 
acél-, autó-, textil- és repülőgépgyártás, 
ipari örökségünket is fel kell pezsdíteni, 
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hogy lehetővé váljon új piacok 
meghódítása és versenyképességünk 
nemzetközi téren történő megőrzése;

Or. fr

Módosítás 7
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az ipari ágazatok 
– a termelésükre épülő szolgáltatási 
ágazat révén is – lehetővé teszik a válság 
túlélését;

Or. fr

Módosítás 8
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a Bizottság 
javaslatainak egy 30milliárd eurós 
konkrét éves beruházási tervet kellene 
tartalmazniuk, amelynek célja az ipari 
értékláncok és szolgáltatásaik társadalmi-
ökológiai újjáépítésének és megőrzésének 
ösztönzése, melynek révén megerősödhet 
az ipar jövője;

Or. en
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Módosítás 9
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az ökológiai 
újjáépítésnek nem kellene az ipar 
elsorvasztásával járnia; hangsúlyozza, 
hogy ugyanakkor szükség van az 
energiaigényes iparágak jelenlegi 
kivételeinek felülvizsgálatára és 
javítására;

Or. en

Módosítás 10
Karima Delli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés és tanulás 
előnyben részesítését annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk az új technológiák, a zöld
(és nem pedig energiazabáló) gazdaság
felé forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit;

2. javasolja a tudásalapú és zöldebb 
gazdaságba való befektetést az egész 
életen át tartó képzés és tanulás előnyben
részesítésével annak érdekében, hogy
képesítési szinttől függetlenül a kutatás és 
fejlesztés terén tett erőfeszítések 
támogatásával, valamint különösen az 
ökológiai átalakulás alatt álló 
ágazatokban az innováció kihasználásával
előzetesen felmérhessük és megválaszoljuk 
az új technológiák, a zöld gazdaság, az 
alacsony energiafogyasztás és szén-
dioxid-kibocsátás felé forduló ipar
munkaerőigényeit;

Or. fr
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Módosítás 11
Birgit Sippel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés és tanulás
előnyben részesítését annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk az új technológiák, a zöld
(és nem pedig energiazabáló) gazdaság 
felé forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit;

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés, a tanulás és
az egész életen át tartó tanulás
hangsúlyosabbá tételét annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk az új technológiák, az 
energiahatékony zöld gazdaság felé 
forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit; hangsúlyozza, hogy a kkv-k és a 
mikrovállalkozások esetében a közös 
struktúrák kialakítása hozzájárulhat 
ahhoz, hogy ők is hasonló képzési és 
továbbképzési formákat kínáljanak;

Or. de

Módosítás 12
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés és tanulás 
előnyben részesítését annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk az új technológiák, a zöld
(és nem pedig energiazabáló) gazdaság 
felé forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit;

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzéshez és a 
tanuláshoz való jog gyakorlásához 
szükséges körülmények javítását – a 
különböző képzési rendszerek közötti 
átjárást lehetővé téve – nemcsak annak 
érdekében, hogy előzetesen felmérhessük 
és megválaszoljuk az új technológiák, az 
energiahatékony zöld gazdaság felé 
forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit, hanem hogy megerősítsük az 
összes termelési láncot – köztük a 
csúcstechnológiát alkalmazó iparágak 
fejlesztéséhez szükséges alapvető 
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iparágakat;

Or. fr

Módosítás 13
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés és tanulás
előnyben részesítését annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk az új technológiák, a zöld
(és nem pedig energiazabáló) gazdaság 
felé forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit;

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, az egész életen át tartó tanulás 
feltételeinek javítását, a továbbtanuláshoz 
való egyéni jogról történő rendelkezést, 
valamint az oktatási rendszer átjárhatóvá 
tételét, illetve a képzés és tanulás előnyben 
részesítését annak érdekében, hogy 
előzetesen felmérhessük és megválaszoljuk 
az új technológiák, az energiahatékony
zöld gazdaság felé forduló ipar képzett 
munkaerők iránti igényeit;

Or. en

Módosítás 14
Emer Costello

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés és tanulás
előnyben részesítését annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk az új technológiák, a zöld
(és nem pedig energiazabáló) gazdaság 
felé forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit;

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés, a tanulás és a 
képesítési szint emelésének előnyben 
részesítését annak érdekében, hogy 
előzetesen felmérhessük és megválaszoljuk 
az új technológiák, az energiahatékony
zöld gazdaság felé forduló ipar képzett 
munkaerők iránti igényeit;
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Or. en

Módosítás 15
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés és tanulás 
előnyben részesítését annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk az új technológiák, az 
energiahatékony zöld gazdaság felé forduló 
ipar képzett munkaerők iránti igényeit;

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés és tanulás 
előnyben részesítését annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk például az új technológiák, 
az energiahatékony zöld gazdaság felé 
forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit;

Or. en

Módosítás 16
Evelyn Regner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés és tanulás 
előnyben részesítését annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk az új technológiák, a zöld
(és nem pedig energiazabáló) gazdaság 
felé forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit;

2. javasolja az emberi erőforrásokba való 
befektetést, illetve a képzés és tanulás 
előnyben részesítését annak érdekében, 
hogy előzetesen felmérhessük és 
megválaszoljuk az új technológiák, az 
energiahatékony zöld gazdaság felé 
forduló ipar képzett munkaerők iránti 
igényeit; e tekintetben hangsúlyozza a 
kettős képzési rendszerek előnyeit, és 
javasolja a vállalkozások és az 
egyetemek/felsőoktatási intézmények 
közötti fokozottabb együttműködést;

Or. de
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Módosítás 17
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. javasolja, hogy a kutatásba és a 
fejlesztésbe az Unió és a tagállamok is 
fektessenek be, különösen egy kevésbé 
energiaigényes és az Unió – ipari 
törekvéseivel egyensúlyban álló –
környezetvédelmi törekvéseivel 
összeegyeztethető ipar felé történő 
elmozdulás megkönnyítésére;

Or. fr

Módosítás 18
Sari Essayah

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti, hogy több munkatársat 
foglalkoztassanak a kutatás, a fejlesztés és 
az innováció során, valamint a 
beruházások biztosítsák, hogy a 
munkatársak képzése és a 
rendelkezésükre álló kutatási eszközök, 
berendezések és munkakörülmények a 
lehető legmagasabb színvonalúak 
legyenek;

Or. fi

Módosítás 19
Sari Essayah
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. sürgeti, hogy a munkamódszerek és 
gyártási folyamatok racionalizálása, 
valamint a berendezések 
hatékonyságának növelése érdekében a 
munkahelyeken támogassák a pozitív 
légkör megteremtését, valamint a 
munkatársak tapasztalatát és kreativitását 
teljes mértékben kihasználó bérezési 
rendszer kialakítását;

Or. fi

Módosítás 20
Birgit Sippel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az ágazati társadalmi 
párbeszéd jelentőségét az európai ipar új 
irányának meghatározása szempontjából, 
előnyben részesítve a vállalatok társadalmi
felelősségvállalásának, valamint egy 
közös kritériumokon alapuló szociális 
címkének a kifejlesztését, hogy az 
alkalmazottak érdekeltek legyenek 
vállalatuk jövőjében, illetve, hogy 
kialakulhasson a rugalmas biztonság;

3. hangsúlyozza az ágazati társadalmi 
párbeszéd jelentőségét az európai ipar új 
irányának meghatározása szempontjából,
jogalkotási kezdeményezések támogatása 
révén előnyben részesítve a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalását, hogy az 
alkalmazottak aktív módon érdekeltek 
legyenek vállalatuk jövőjében, illetve hogy 
kialakulhasson a rugalmas biztonság;

Or. de

Módosítás 21
Karima Delli

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az ágazati társadalmi 
párbeszéd jelentőségét az európai ipar új 
irányának meghatározása szempontjából, 
előnyben részesítve a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának, valamint egy közös 
kritériumokon alapuló szociális címkének a 
kifejlesztését, hogy az alkalmazottak 
érdekeltek legyenek vállalatuk jövőjében, 
illetve, hogy kialakulhasson a rugalmas 
biztonság;

3. hangsúlyozza az ágazati társadalmi 
párbeszéd jelentőségét az európai ipar új 
irányának meghatározása szempontjából, 
előnyben részesítve a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának, valamint egy közös 
kritériumokon alapuló szociális címkének a 
kifejlesztését, hogy az alkalmazottak és 
képviselőik érdekeltek legyenek vállalatuk 
jövőjében, illetve, hogy kialakulhasson a
tisztességes, tartós és minőségi 
munkahelyek teremtését támogató, 
kiegyensúlyozott, rugalmas biztonság;

Or. fr

Módosítás 22
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az ágazati társadalmi 
párbeszéd jelentőségét az európai ipar új 
irányának meghatározása szempontjából, 
előnyben részesítve a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának, valamint egy közös 
kritériumokon alapuló szociális címkének a 
kifejlesztését, hogy az alkalmazottak 
érdekeltek legyenek vállalatuk jövőjében, 
illetve, hogy kialakulhasson a rugalmas 
biztonság;

3. hangsúlyozza az ágazati társadalmi 
párbeszéd jelentőségét az európai ipar új 
irányának meghatározása szempontjából, 
előnyben részesítve a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának, valamint egy közös 
kritériumokon alapuló szociális címkének a 
kifejlesztését, hogy az alkalmazottak 
érdekeltek legyenek vállalatuk jövőjében, 
illetve, hogy kialakulhasson egy mindkét 
szempontból kiegyensúlyozott, rugalmas 
biztonság;

Or. fr

Módosítás 23
Evelyn Regner
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza az ágazati társadalmi 
párbeszéd jelentőségét az európai ipar új 
irányának meghatározása szempontjából, 
előnyben részesítve a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának, valamint egy közös 
kritériumokon alapuló szociális címkének a 
kifejlesztését, hogy az alkalmazottak 
érdekeltek legyenek vállalatuk jövőjében, 
illetve, hogy kialakulhasson a rugalmas 
biztonság;

3. hangsúlyozza az ágazati társadalmi 
párbeszéd jelentőségét az európai ipar új 
irányának meghatározása szempontjából, 
előnyben részesítve a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának, valamint egy közös 
kritériumokon alapuló szociális címkének a 
kifejlesztését, hogy az alkalmazottak 
érdekeltek legyenek vállalatuk jövőjében, 
illetve, hogy kialakulhasson a rugalmas 
biztonság; hangsúlyozza, hogy szükség 
van a munkavállalók és képviselőik 
tájékoztatásához, a velük folytatott 
konzultációhoz és a vállalati tanácsokban 
történő részvételhez való jog 
megerősítésére, különösen a vállalatok 
szerkezetátalakításánál; mindenekelőtt 
hivatkozik a Bizottságnak szóló ajánlások 
kapcsán a munkavállalók tájékoztatásáról 
és a velük folytatott konzultációról, a 
szerkezetátalakítás előrejelzéséről és 
kezeléséről szóló európai parlamenti, 
2013. január 15-i állásfoglalásra 
(2012/2061(INI));

Or. de

Módosítás 24
Philippe Boulland

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az európai 
költségvetésben a saját források 
kialakítását kedvezően lehetne 
felhasználni Európa újraiparosítására;
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Or. fr

Módosítás 25
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az újraiparosítás 
tekintetében a szerkezetátalakítás 
társadalmilag felelős kezelése fontos 
szerepet játszik az ágazati változás 
előrejelzése és kezelése során, amint azt az 
Európai Parlament 2013. január 15-i 
állásfoglalásában is hangsúlyozza;

Or. fr

Módosítás 26
Birgit Sippel

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felkéri a Bizottságot, hogy a Szerződés 
225. cikke alapján és a szociális 
partnerekkel való konzultációt követően 
minél hamarabb nyújtson be a 
munkavállalók tájékoztatásáról és a velük 
folytatott konzultációról, a 
szerkezetátalakítás előrejelzéséről és 
kezeléséről szóló jogi aktusra irányuló 
javaslatot, a Cercas-jelentésben található 
részletes ajánlásokat követve;

Or. en
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Módosítás 27
Karima Delli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának 
kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, csökkentve az adminisztratív és 
adóterheket, valamint kihasználva az 
egységes digitális piac nyújtotta 
lehetőségeket;

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának 
kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, kiegyensúlyozva a nagy 
multinacionális cégek leányvállalatainál a 
kkv-kra gyakrabban nehezedő adóterhet,
ösztönző környezetvédelmi adót alakítva 
ki, a helyi kézműves vállalkozásokat 
támogatva, valamint kihasználva az 
egységes digitális piac nyújtotta 
lehetőségeket;

Or. fr

Módosítás 28
Birgit Sippel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának 
kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, csökkentve az adminisztratív és 
adóterheket, valamint kihasználva az 
egységes digitális piac nyújtotta 
lehetőségeket;

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának 
kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, valamint kihasználva az egységes 
digitális piac nyújtotta lehetőségeket;

Or. de

Módosítás 29
Evelyn Regner
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának 
kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, csökkentve az adminisztratív és 
adóterheket, valamint kihasználva az 
egységes digitális piac nyújtotta 
lehetőségeket;

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának 
kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, valamint kihasználva az egységes 
digitális piac nyújtotta lehetőségeket;

Or. de

Módosítás 30
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának 
kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, csökkentve az adminisztratív és 
adóterheket, valamint kihasználva az 
egységes digitális piac nyújtotta 
lehetőségeket;

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának 
kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, valamint kihasználva az egységes 
digitális piac nyújtotta lehetőségeket;

Or. fr

Módosítás 31
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának

4. emlékeztet, hogy mielőbb az innovatív 
iparágak létrehozásának és támogatásának 
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kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, csökkentve az adminisztratív és 
adóterheket, valamint kihasználva az 
egységes digitális piac nyújtotta 
lehetőségeket;

kedvező intézkedéseket kell hozni, 
megkönnyítve a kkv-k finanszírozásához 
jutását, csökkentve a rájuk nehezedő
adminisztratív és adóterheket, kialakítva a 
vállalatok, az oktatási intézmények és a 
kutatólaboratóriumok közötti 
együttműködést, valamint kihasználva az 
egységes digitális piac nyújtotta 
lehetőségeket;

Or. fi

Módosítás 32
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy főként a kkv-kat 
és a klasszikus termelési ágazatokat –
köztük az energiaigényes ágazatokat – kell 
támogatni a fenntartható üzleti modellek 
kialakításával és az erőforrások 
hatékonyabb felhasználására irányuló 
innovációs kezdeményezésekkel;

Or. en

Módosítás 33
Philippe Boulland

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. a vállalkozási és innovációs program, 
valamint a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program 
(COSME) jobb kihasználását javasolja;
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Or. fr

Módosítás 34
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. nagyobb koherenciát javasol a 
kereskedelmi és iparpolitika között annak 
elősegítése érdekében, hogy a kkv-k a 
származási országukon kívül is tudjanak 
működni, valamint hogy piacra jutásukat 
előmozdítsák;

Or. fr

Módosítás 35
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. a jelentősebb közbeszerzési 
ajánlattételi felhívások tekintetében 
emlékeztet a szociális normák tiszteletben 
tartására irányuló követelmény 
fontosságára és érvényére;

Or. fr

Módosítás 36
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. tájékoztató központok létrehozását 
javasolja, hogy felhívják a vállalkozók 
figyelmét a tevékenységük Európában 
tartásával vagy ide áthelyezésével járó
előnyökre, illetve, hogy az EURES 
kihasználtsága a lehető legjobb legyen, a
fiatal európai munkakeresők 
képességeinek érvényesítése, illetve a
„szolgáltatási irányelv” gyakorlatba
ültetéséhez fűződő félresiklások és a 
szociális dömping fokozódásának 
megelőzése érdekében.

6. ragaszkodik ahhoz, hogy szükség van 
arra, hogy felhívják a vállalkozók 
figyelmét a tevékenységük Európában 
tartásával vagy ide áthelyezésével járó
előnyökre; javasolja, hogy az EURES 
kihasználtsága a fiatal európai 
munkakeresők képességeinek 
érvényesítésére a lehető legjobb legyen,
kéri, hogy a tagállamok javítsák a
„szolgáltatási irányelv” gyakorlatba
ültetését, valamint küszöböljék ki a 
szociális dömpinget.

Or. en

Módosítás 37
Phil Bennion

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. tájékoztató központok létrehozását 
javasolja, hogy felhívják a vállalkozók 
figyelmét a tevékenységük Európában 
tartásával vagy ide áthelyezésével járó 
előnyökre, illetve, hogy az EURES 
kihasználtsága a lehető legjobb legyen, a
fiatal európai munkakeresők képességeinek
érvényesítése, illetve a „szolgáltatási 
irányelv” gyakorlatba ültetéséhez fűződő 
félresiklások és a szociális dömping
fokozódásának megelőzése érdekében.

6. tájékoztató központok létrehozását 
javasolja, hogy felhívják a vállalkozók 
figyelmét a tevékenységük Európában 
tartásával vagy ide áthelyezésével járó 
előnyökre; úgy véli, hogy a rövid ellátási 
láncokra helyezett új hangsúly a réspiaci 
termékgyártás terén új lehetőségeket 
teremt az uniós vállalatok számára,
növelve ezáltal a helyi növekedési 
potenciált; megállapítja, hogy a rövidebb 
ellátási láncok a termékek helyi 
beszerzését eredményezik, a 
feldolgozóipar számára pedig a helyi 
foglalkoztatási lehetőségek fejlesztése 
mellett fokozott hatékonyságot; úgy véli, 
hogy nagy kihívást jelent a szakképzett 
munkaerő helyi hiánya, és hangsúlyozza, 
hogy az EURES-t a fiatal európai 
munkakeresők képességeinek
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érvényesítésére a lehető legjobban ki kell 
használni, ami a „szolgáltatási irányelv”
megfelelőbb gyakorlatba ültetését, 
valamint a szociális dömping
kockázatának csökkentése mellett a 
munkaerő könnyebb mobilitását 
eredményezi.

Or. en

Módosítás 38
Karima Delli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. tájékoztató központok létrehozását
javasolja, hogy felhívják a vállalkozók 
figyelmét a tevékenységük Európában 
tartásával vagy ide áthelyezésével járó 
előnyökre, illetve, hogy az EURES 
kihasználtsága a lehető legjobb legyen, a 
fiatal európai munkakeresők képességeinek 
érvényesítése, illetve a „szolgáltatási 
irányelv” gyakorlatba ültetéséhez fűződő 
félresiklások és a szociális dömping 
fokozódásának megelőzése érdekében.

6. a gazdasági tevékenységek 
visszatelepítésének előmozdítása 
érdekében javasolja a rendelkezésre álló 
összes pénzügyi és jogi eszköz 
mobilizálását, szorgalmazza továbbá
tájékoztató központok létrehozását, hogy 
felhívják a vállalkozók figyelmét a 
tevékenységük Európában tartásával vagy 
ide áthelyezésével járó előnyökre, illetve, 
hogy az EURES kihasználtsága a lehető 
legjobb legyen, a fiatal európai 
munkakeresők képességeinek 
érvényesítése, illetve a „szolgáltatási 
irányelv” gyakorlatba ültetéséhez fűződő 
félresiklások és a szociális dömping 
fokozódásának megelőzése érdekében.

Or. fr

Módosítás 39
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)



PE516.656v01-00 22/24 AM\943939HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

6a. javasolja, hogy a Bizottság – annak 
meghatározására, hogy a különböző 
iparágak mennyire honosodtak meg a 
különböző tagállamokban, valamint az 
európai ipari érdekekre irányuló közös 
védelmi stratégia hatékonyabb 
kidolgozására – végezzen iparáganként 
mélyreható tanulmányt arra vonatkozóan, 
hogy a globális termelési láncokban az 
európai ipari termelés mekkora
hozzáadott értéket képvisel;

Or. fr

Módosítás 40
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. javasolja, hogy a Bizottság vizsgálja 
meg, mennyire felel meg az európai 
versenytörvények az, ha egy globális 
hatású csoport miután telepének bezárása 
mellett döntött, visszautasítja, hogy egy 
másik, a termelés visszaállítására törekvő 
csoportnak vagy közszektorbeli 
intézménynek ideiglenes működtetésre 
átengedje azt;

Or. fr

Módosítás 41
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza, hogy az Uniónak 
kereskedelmi kapcsolatai keretében saját 
ipari érdekeit kell védenie mind 
kereskedelmi megállapodásainak vagy a 
harmadik országbeli vállalatoknak szóló 
közbeszerzésekhez való hozzáférésre 
irányadó jogszabályainak kialakítása, 
mind pedig a harmadik országbeli 
vállalatok tisztességtelen versenyével 
szembeni igen elvétve használt védekezési 
eszközeinek használata terén;

Or. fr

Módosítás 42
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. javasolja, hogy a Bizottság és a 
tagállamok fogadjanak el intézkedéseket, 
amelyek egy olyan európai iparpolitika 
létrejöttéhez szükségesek, amelyet nem 
gyengít a most is tapasztalható, 
tagállamok közötti versengés ; ezért a 
nemzeti szociális normák felfelé irányuló 
konvergenciáját, illetve adóharmonizációt 
javasol;

Or. fr

Módosítás 43
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)



PE516.656v01-00 24/24 AM\943939HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

6e. a szerződések esetleges módosítása 
esetében kéri, hogy a tagállamok a közös 
agrárpolitika törekvéseihez és eszközeihez 
fogható közös iparpolitikát alakítsanak ki, 
azaz a világ más nagy kereskedelmi 
övezeteire jellemző közös stratégia, a 
jelentős pénzügyi és piacszabályozási 
eszközök – például a monetáris eszköz 
vagy az állami támogatásokra irányadó és 
a mi iparágainkhoz igazított, ugyanakkor 
a nemzetközi jog keretein belül maradó 
szabályok – valódi, transznacionális 
összehangolását;

Or. fr


