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Módosítás 1
Joe Higgins

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a WTO, valamint az 
átlátható és szabályozott piac által 
biztosított multilaterális keretben az EU 
kereskedelempolitikájának megfelelő 
ágazati politikák által támogatott, a 
fenntartható növekedést és fejlődést célzó 
hatékony termelésen kell alapulnia; 

1. úgy véli, hogy a WTO, valamint az 
átlátható és szabályozott piac által 
biztosított multilaterális keretben az EU 
kereskedelempolitikájának megfelelő 
ágazati politikák által támogatott, az 
ökológiailag fenntartható növekedést és 
fejlődést, a környezetbarát termelést és 
fejlesztést, valamint a tisztes megélhetést 
nyújtó és szakszervezeti érdekképviselettel 
rendelkező munkahelyek létrehozását 
célzó hatékony termelésen kell alapulnia;

Or. en

Módosítás 2
Jan Zahradil

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a WTO, valamint az 
átlátható és szabályozott piac által 
biztosított multilaterális keretben az EU 
kereskedelempolitikájának megfelelő 
ágazati politikák által támogatott, a 
fenntartható növekedést és fejlődést célzó 
hatékony termelésen kell alapulnia; 

1. úgy véli, hogy a WTO, valamint az 
átlátható és hatékonyan szabályozott piac 
által biztosított multilaterális keretben az 
EU kereskedelempolitikájának megfelelő 
ágazati politikák által támogatott, a 
fenntartható növekedést és fejlődést célzó 
hatékony termelésen kell alapulnia;

Or. en
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Módosítás 3
Joe Higgins

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az EU 2020 
stratégiával összhangban és a gazdasági és 
pénzügyi válságra adott válaszként – azaz a 
munkanélküliség és a tagállamok 
adósságának csökkentése, a vagyon 
egyenlőbb újraelosztása és az európai 
szociális modell fenntartása érdekében – az 
innovatív és minőségi ipari termelés 
alapvető fontosságú az uniós 
kereskedelempolitika és versenyképesség 
szempontjából;

2. meggyőződése, hogy a gazdasági és 
pénzügyi válságra adott válaszként – azaz a 
„belső leértékelés” megállítása, a vagyon 
egyenlő elosztása, a munkanélküliség 
csökkentése és az európai szociális modell 
fenntartása érdekében – az innovatív és 
minőségi ipari termelés alapvető 
fontosságú az uniós kereskedelempolitika 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 4
Jan Zahradil

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az EU 2020 
stratégiával összhangban és a gazdasági és 
pénzügyi válságra adott válaszként – azaz a 
munkanélküliség és a tagállamok 
adósságának csökkentése, a vagyon 
egyenlőbb újraelosztása és az európai 
szociális modell fenntartása érdekében – az 
innovatív és minőségi ipari termelés 
alapvető fontosságú az uniós 
kereskedelempolitika és versenyképesség 
szempontjából;

2. meggyőződése, hogy az EU 2020 
stratégiával összhangban és a gazdasági és 
pénzügyi válságra adott válaszként – azaz a 
munkanélküliség és a tagállamok 
adósságának csökkentése, az érdemek és a 
szolidaritás elve szerinti vagyon-
újraelosztás és az európai szociális modell 
fenntartása érdekében a szubszidiaritás 
elvének megfelelően – az innovatív és 
minőségi ipari termelés alapvető 
fontosságú az uniós kereskedelempolitika 
és versenyképesség szempontjából;

Or. en
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Módosítás 5
Daniel Caspary

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. meggyőződése, hogy az EU 2020 
stratégiával összhangban és a gazdasági és 
pénzügyi válságra adott válaszként – azaz a 
munkanélküliség és a tagállamok 
adósságának csökkentése, a vagyon 
egyenlőbb újraelosztása és az európai 
szociális modell fenntartása érdekében – az 
innovatív és minőségi ipari termelés 
alapvető fontosságú az uniós 
kereskedelempolitika és versenyképesség 
szempontjából;

(Nem érinti a magyar nyelvi változatot).

Or. de

Módosítás 6
Joe Higgins

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának 
elsősorban az öko-kompatibilis termékek 
támogatására, a szellemi tulajdonjogok 
védelmére, a kkv-k tőkéjének 
felduzzasztására és nemzetközivé tételükre, 
a védett piacok liberalizálására, az 
árfolyamok stabilizálására, a külhoni jogi 
védettség biztosítására, valamint a 
tisztességtelen verseny és a hamisítás elleni 
fellépésre kell irányulnia;

3. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának 
elsősorban az öko-kompatibilis termékek 
támogatására, a szakszervezetek, a 
munkavállalók és az emberi jogok 
védelmére, valamint az egészségügyi, a 
biztonsági és a szociális normák 
megőrzésére kell irányulnia;

Or. en
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Módosítás 7
Daniel Caspary

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának 
elsősorban az öko-kompatibilis termékek 
támogatására, a szellemi tulajdonjogok 
védelmére, a kkv-k tőkéjének 
felduzzasztására és nemzetközivé tételükre, 
a védett piacok liberalizálására, az 
árfolyamok stabilizálására, a külhoni jogi 
védettség biztosítására, valamint a 
tisztességtelen verseny és a hamisítás elleni 
fellépésre kell irányulnia;

3. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának 
elsősorban az öko-kompatibilis termékek 
támogatására, a szellemi tulajdonjogok 
védelmére, a kkv-k tőkéjének 
felduzzasztására, ez utóbbiak 
finanszírozáshoz való hozzáférésére és 
nemzetközivé tételére, a védett piacok 
liberalizálására, az árfolyamok 
stabilizálására, a külhoni jogi védettség 
biztosítására, valamint a tisztességtelen 
verseny, a verseny torzulása és a hamisítás 
elleni fellépésre kell irányulnia;

Or. de

Módosítás 8
Jan Zahradil

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának 
elsősorban az öko-kompatibilis termékek 
támogatására, a szellemi tulajdonjogok 
védelmére, a kkv-k tőkéjének 
felduzzasztására és nemzetközivé tételükre, 
a védett piacok liberalizálására, az 
árfolyamok stabilizálására, a külhoni jogi 
védettség biztosítására, valamint a 
tisztességtelen verseny és a hamisítás elleni 
fellépésre kell irányulnia;

3. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának 
elsősorban az energiatakarékos és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
termelés támogatására, a szellemi 
tulajdonjogok védelmére, a kkv-k 
tőkéjének felduzzasztására és 
nemzetközivé tételükre, a védett piacok 
liberalizálására, az árfolyamok 
stabilizálására, az európai vállalatok 
külhoni jogi védettségének elősegítésére, 
valamint a tisztességtelen verseny és a 
hamisítás elleni fellépésre kell irányulnia;

Or. en
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Módosítás 9
Joe Higgins

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós szintű és a 
tagállamokkal együttműködve hozott 
döntéseknek köszönhető gazdasági talpra 
állás új távlatokat fog nyitni vállalkozások 
előtt, amelyek egyre gyakrabban 
kényszerülnek versenyhelyzetbe a nyílt és 
átlátható globalizált piacon;

törölve

Or. en

Módosítás 10
Jan Zahradil

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós szintű és a 
tagállamokkal együttműködve hozott 
döntéseknek köszönhető gazdasági talpra 
állás új távlatokat fog nyitni vállalkozások 
előtt, amelyek egyre gyakrabban 
kényszerülnek versenyhelyzetbe a nyílt és 
átlátható globalizált piacon;

4. úgy véli, hogy az uniós szintű és a 
tagállamokkal együttműködve és a 
világgazdaság „friss rügyeivel” együttesen 
hozott döntéseknek köszönhető gazdasági 
talpra állás új távlatokat fog nyitni a
vállalkozások előtt, amelyek egyre 
gyakrabban kényszerülnek 
versenyhelyzetbe a nyílt és átlátható 
globalizált piacon;

Or. en

Módosítás 11
Joe Higgins

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy a gazdasági és pénzügyi 
válság következtében – különösen a 
fiatalok körében – nőtt a munkanélküliség 
mértéke; kitart amellett, hogy az állami és 
magánszférában a nyugdíjkorhatár 
emeléséről szóló viták nem járulnak hozzá 
a munkavállalói réteg érdekét szem előtt 
tartó, fenntartható iparpolitikához;

Or. en

Módosítás 12
Joe Higgins

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza a globalizáció korában a 
nemzetközi szakszervezeti mozgalom 
jelentőségét a munkavállaló-barát 
iparpolitika kialakításában; megállapítja 
a globalizált világon belüli felerősödött 
versenyből adódó, a szakszervezeti 
mozgalmakat érő nyomást;  nemzetközi 
porondon szorosabb együttműködést 
szorgalmaz a rendes szakszervezetek 
között, továbbá kéri, hogy, a jövőbeli 
kihívások leküzdése érdekében a 
szakszervezeti mozgalom által készített 
ajánlásokat vegyék fel a globalizáció 
korában az ipar előtt álló új kihívások 
közé;

Or. en
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Módosítás 13
Joe Higgins

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. megjegyzi, hogy a gyártásnak az 
alacsonyabb bérszínvonalú országokba 
való áthelyezése következtében jelenleg 
fennáll a munkahelyek elvesztésének 
veszélye; felhív a termelés áthelyezésével 
fenyegető vállalatoknak a munkások 
demokratikus felügyelete melletti 
államosítására, az iparosodás 
visszafejlődésének, a munkanélküliség 
növekedésének és ennek következtében a 
vásárlóerő csökkenésének megelőzése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Gianluca Susta, Kader Arif

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a külső verseny 
létfontosságú az EU számára, illetve, hogy 
ennek a hazai és külföldi termelők közötti 
egyenlő versenyen kell alapulnia; ezért 
úgy véli, hogy lépéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy a tisztességtelen 
gyakorlatok ne fenyegessék az európai 
vállalkozásokat; hangsúlyozza a hatékony 
kereskedelmi védelmi rendszer 
jelentőségét és emlékeztet arra, hogy 
indokolt esetben azokkal az országokkal 
szemben, amelyek nem tartják tiszteletben 
a nemzetközi kereskedelmi szabályokat és 
az EU-val kötött szabadkereskedelmi 
megállapodásokat, alkalmazni kell a 
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kereskedelmi védelmi eszközöket; 

Or. it

Módosítás 15
Gianluca Susta, Kader Arif

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokra 
vonatkozó tárgyalások során meg kell 
védeni az EU érdekeit az ipar és a 
munkahelyek védelme érdekében és kéri, 
hogy a megállapodásokat az igazságos 
versenyen alapuló ipari stratégia 
részeként dolgozzák ki; továbbá úgy véli, 
hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodásokban általánossá kell tenni 
a jogilag kötelező szociális és 
környezetvédelmi normákra vonatkozó 
záradékokat;

Or. fr

Módosítás 16
Cristiana Muscardini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. továbbá úgy véli, hogy az európai 
iparpolitika vezérelveiben mérlegelni kell 
a hamisítás elleni harchoz és az európai 
fogyasztók védelméhez szükséges 
homogénebb vámellenőrzés bevezetését;  
úgy véli, hogy annak érdekében, hogy el 
lehessen kerülni az importőrökkel 
szembeni egyenlőtlen bánásmódot, 
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érdekeik sérülését, valamint az európai 
iparhálózat fejlődése előtt álló 
akadályokat, az iparpolitikának 
biztosítania kell az Unió külső határain az 
adott országok által alkalmazott 
vámbeszedés harmonizációját; 

Or. it

Módosítás 17
Cristiana Muscardini 

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának 
az európai vállalatok és piaci szabályok az 
Unió gazdasági partnereivel és 
versenytársaival szembeni védelme 
érdekében garantálnia kell a kereskedelmi 
szabályok tekintetében a viszonosság 
tiszteletben tartását.

Or. it


