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Módosítás 1
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi 
keretnek biztosítania kell az egységes piaci 
intézkedéscsomag kezdeményezéseinek 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
eszközöket, annak érdekében, hogy jobban 
kihasználjuk a belső piacban az EU 
jövőbeni versenyképességének és 
gazdasági növekedésének biztosítása terén 
rejlő lehetőségeket;

1. hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi 
keretnek biztosítania kell az egységes piaci 
intézkedéscsomag kezdeményezéseinek 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
eszközöket, annak érdekében, hogy jobban 
kihasználjuk a belső piacban az EU 
jövőbeni versenyképességének, valamint 
inkluzív és fenntartható gazdasági 
növekedésének biztosítása terén rejlő 
lehetőségeket;

Or. pt

Módosítás 2
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretet, és 
örömmel látja annak kapcsolódását az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a keret
továbbra sem teljesíti a Parlament 2011. 
június 8-i állásfoglalásában foglalt 
kéréseket; rámutat arra, hogy még az is 
csak korlátozott mértékben járulna hozzá 
az elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
ha a következő többéves pénzügyi keret 
rendelkezésére álló források szintjét a 
2013-as szinthez képest 5%-kal emelnék;

1. elutasítja a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretet; 
hangsúlyozza, hogy a javasolt többéves 
pénzügyi keret nem veszi figyelembe, hogy 
uniós szinten megszorításokra van 
szükség;

Or. en
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Módosítás 3
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi 
keretnek biztosítania kell az egységes piaci 
intézkedéscsomag kezdeményezéseinek 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
eszközöket, annak érdekében, hogy jobban 
kihasználjuk a belső piacban az EU 
jövőbeni versenyképességének és 
gazdasági növekedésének biztosítása terén 
rejlő lehetőségeket;

2. hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi 
keretnek biztosítania kell az egységes piaci 
intézkedéscsomag kezdeményezéseinek 
végrehajtásához elegendő pénzügyi 
eszközöket, annak érdekében, hogy jobban 
kihasználjuk a belső piacban az EU 
jövőbeni versenyképességének és 
gazdasági növekedésének biztosítása terén 
rejlő lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 4
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy a kkv-k az európai 
gazdaság gerincét képezik, és hogy a 
többéves pénzügyi keretnek egy olyan 
uniós politikát kell jelentős támogatásban 
részesítenie, amely a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférésének 
elősegítését és versenyképességének 
növelését, valamint a vállalkozói készség 
előmozdítását célozza; határozottan 
támogatja a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő javasolt 
programot, ugyanakkor úgy véli, hogy az 
erre szánt pénzügyi keretet növelni kell;

3. kiemeli, hogy a kkv-k az európai 
gazdaság gerincét képezik, és hogy a 
többéves pénzügyi keretnek egy olyan 
uniós politikát kell támogatásban 
részesítenie, amely a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférésének 
elősegítését és versenyképességének 
növelését, valamint a vállalkozói készség 
előmozdítását célozza;

Or. en
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Módosítás 5
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy a kkv-k az európai 
gazdaság gerincét képezik, és hogy a 
többéves pénzügyi keretnek egy olyan 
uniós politikát kell jelentős támogatásban 
részesítenie, amely a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférésének 
elősegítését és versenyképességének 
növelését, valamint a vállalkozói készség 
előmozdítását célozza; határozottan 
támogatja a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő javasolt 
programot, ugyanakkor úgy véli, hogy az 
erre szánt pénzügyi keretet növelni kell;

3. kiemeli, hogy a kkv-k az európai 
gazdaság gerincét képezik, és hogy a 
többéves pénzügyi keretnek egy olyan 
uniós politikát kell jelentős támogatásban 
részesítenie, amely a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférésének 
elősegítését és versenyképességének 
növelését, valamint a vállalkozói készség 
előmozdítását célozza; határozottan 
támogatja a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő javasolt 
programot, ugyanakkor úgy véli, hogy az 
erre szánt pénzügyi keretet a többéves 
pénzügyi keret 0,5%-ára kell növelni;

Or. en

Módosítás 6
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a fogyasztóvédelmi 
politika jelentőségét az Unión belüli magas 
szintű fogyasztóvédelem biztosítása, és 
általában véve a fogyasztók pozíciójának 
erősítése érdekében; véleménye szerint a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
fogyasztói program javasolt előirányzatai 
nem elegendőek e célok eléréséhez, ezért a 
vonatkozó pénzügyi keret 5%-os 
emelésére szólít fel;

4. hangsúlyozza a fogyasztóvédelmi 
politika jelentőségét az Unión belüli magas 
szintű fogyasztóvédelem biztosítása, és 
általában véve a fogyasztók pozíciójának 
erősítése érdekében;  
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Or. en

Módosítás 7
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ismételten rámutat arra, hogy 
megfelelő pénzeszközöket kell biztosítani 
az egységes piac megvalósítására, amely 
mintegy 500 millió polgárt szolgál, és 
hiteles megoldást kínál az Unióban 
tapasztalható gazdasági és pénzügyi 
válságból való kilábalásra;

Or. pt

Módosítás 8
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. örömmel üdvözli a javasolt Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt, amely 
jelentős infrastrukturális projektek 
finanszírozását szolgálja az egységes 
energiapiac és az egységes digitális piac 
létrejöttének támogatása érdekében, 
emellett fokozza az áruk, a szolgáltatások 
és a személyek szabad mozgását; 
hangsúlyozza, hogy e területen óriási 
finanszírozási igényekkel kell számolni, 
amit a javasolt előirányzatok nem fognak 
tudni fedezni; ezért azt javasolja, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az olyan 
innovatív pénzügyi mechanizmusokra, 
mint például az uniós projektkötvények.

5. örömmel üdvözli a javasolt Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt, amely 
jelentős infrastrukturális projektek 
finanszírozását szolgálja az egységes 
energiapiac és az egységes digitális piac 
létrejöttének támogatása érdekében, 
emellett fokozza az áruk, a szolgáltatások 
és a személyek szabad mozgását, továbbá 
fokozott védelmet biztosít a fogyasztóknak, 
akik ezáltal átláthatóbb és – a kínálat és 
az árak szempontjából – versenyképesebb 
piachoz férhetnek hozzá; hangsúlyozza, 
hogy e területen óriási finanszírozási 
igényekkel kell számolni, amit a javasolt 
előirányzatok nem fognak tudni fedezni; 
ezért azt javasolja, hogy nagyobb 
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hangsúlyt kell fektetni az olyan innovatív 
pénzügyi mechanizmusokra, mint például 
az uniós projektkötvények.

Or. pt

Módosítás 9
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. örömmel üdvözli a javasolt Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt, amely 
jelentős infrastrukturális projektek 
finanszírozását szolgálja az egységes 
energiapiac és az egységes digitális piac 
létrejöttének támogatása érdekében, 
emellett fokozza az áruk, a szolgáltatások 
és a személyek szabad mozgását; 
hangsúlyozza, hogy e területen óriási 
finanszírozási igényekkel kell számolni, 
amit a javasolt előirányzatok nem fognak 
tudni fedezni; ezért azt javasolja, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az olyan 
innovatív pénzügyi mechanizmusokra, 
mint például az uniós projektkötvények.

5. üdvözli a javasolt Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt, amely 
jelentős infrastrukturális projektek 
finanszírozását szolgálja; hangsúlyozza, 
hogy e területen óriási finanszírozási 
igényekkel kell számolni, amit a javasolt 
előirányzatok nem fognak tudni teljes 
egészében fedezni;

Or. en

Módosítás 10
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet rá, hogy a kutatás és az 
innováció nélkülözhetetlen a szilárd és 
versenyképes egységes piachoz; felhívja a 
Tanácsot, hogy a következő többéves 
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pénzügyi keretben tekintse prioritásnak 
ezt a szakpolitikai területet, és növelje 
100 milliárd euróra a Horizont 2020 
program pénzügyi előirányzatait;

Or. en


