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Módosítás 1
Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
Első bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a 2007. december 14-i, a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésről szóló bizottsági közleményre 
(COM(2007)0799),

Or. fr

Módosítás 2
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
Első bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az épületek 
energiateljesítményéről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre 
(átdolgozott változat),

Or. en

Módosítás 3
Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
Első bevezető hivatkozás a (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Tanács 2007. november 22–
23-i, „Tudományos információk a 
digitális korszakban: hozzáférés, terjesztés 
és megőrzés” című következtetéseire,
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Or. fr

Módosítás 4
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(A) mivel a gazdasági és pénzügyi válság 
súlyosan érintette a nemzeti 
költségvetéseket,

Or. en

Módosítás 5
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(Aa) mivel a demográfiai változásokról 
szóló zöld könyv (COM(2005)0094) adatai 
azt mutatják, hogy 2030-ra az EU-ban 
20,8 millió (6,8%) munkavállalóval lesz 
kevesebb, és mivel a 60 év felettiek száma 
kétszer gyorsabban nő, mint 2007 előtt –
évente körülbelül két millióval a korábbi 
egy millióhoz képest,

Or. en

Módosítás 6
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(1) úgy véli, hogy az Európai Unió új 
fenntartható gazdaságának 
kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi 
fejlődést kell biztosítania, figyelembe véve 
az egyes tagállamok sajátosságait, iparuk 
fejlettségi fokát, a felhalmozott tudást, a 
jogokkal járó munkahelyek biztosítását, 
valamint a környezet védelmét; 

(1) úgy véli, hogy az Európai Unió új 
fenntartható gazdaságának 
kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi 
fejlődést kell biztosítania; felszólít egy
ambiciózus fenntartható iparpolitika 
kialakítására, hangsúlyozva az 
erőforrások hatékonyságát; kiemeli, hogy 
a zöld gazdaságnak tisztességes, jól fizető 
munkahelyek kilátásait kell nyújtania, 
középpontba helyezve a környezet 
védelmét;

Or. en

Módosítás 7
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) kiemeli, hogy a jelenlegi gazdasági 
válságok, a globális energiaválságok, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
népesség növekedéséből adódó, a fémek és 
ásványok iránti megnövekedett kereslet, 
valamint a feltörekvő gazdaságok növekvő 
fogyasztása sürgős lépéseket kíván az 
alacsony szénkibocsátású és erőforrás-
hatékony gazdaság irányába; úgy véli, 
hogy míg a rövid távú hangsúlyt a 
meglévő technológiákat felhasználó, 
energiakímélő intézkedésekre kell 
helyezni, a közép távú stratégiának 
minimalizálnia kell a magas széntartalmú 
anyagok, mint energiaforrások 
használatát. Hosszú távon azonban 
radikális ökoinnovációra van szükség az 
újraértelmezéshez és a teljesen új 
rendszerek kifejlesztéséhez annak 
érdekében, hogy a javak és szolgáltatások 
biztosításakor kevés természeti erőforrás 
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felhasználására kerüljön sor;

Or. en

Módosítás 8
Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) alapvető fontosságúnak tartja 
ambiciózus, hiteles, kiszámítható és stabil 
– különösen energia- és éghajlati –
politikák végrehajtását, hogy a 
vállalkozások számára lehetővé váljon egy 
új, fenntartható gazdaság 
munkahelyteremtő potenciáljába való 
befektetés és annak teljes mértékű 
kihasználása; ezért hangsúlyozza az 
energiafogyasztás 2020-ra 20%-kal 
történő csökkentésére irányuló európai 
célkitűzés kötelezővé tételének 
fontosságát, és ismételten támogatja a 
Tanács kötelezettségvállalását az európai 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 80-95%-os 
csökkentésére 2050-re;

Or. fr

Módosítás 9
Jens Rohde

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) úgy véli azonban, hogy elkerülte a 
figyelmet az a tény, hogy az uniós 
tagállamok számos közös kihívással 
szembesülnek, melyekre csak közös 
európai kezdeményezések jelentik a 
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megoldást;

Or. da

Módosítás 10
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1b) megállapítja az ökoinnovációt is 
magában foglaló, koherens EU-stratégia 
hiányát, és úgy véli, hogy a jelenlegi uniós 
környezetvédelmi keret az erőforrások 
hatékony felhasználása helyett a 
szennyezés csökkentésére összpontosít;

Or. en

Módosítás 11
Ivari Padar

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1c) felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 
rendelkezéseket az erőforrás-hatékony 
gazdasági modell szélesebb körű 
elterjesztése érdekében, a közösségi 
költségvetésben meghatározandó, 
speciálisan ezt a célt szolgáló előirányzat 
alapján; úgy véli, hogy a közös 
agrárpolitika alá eső finanszírozás 
tekintetében a közvetlen támogatásról való 
átállásnak egy megfontolandó 
lehetőségnek kell lennie, így téve lehetővé 
az eddigieknél lényegesebb juttatásokat a 
vidékfejlesztés és a környezetbarát 
fenntartható mezőgazdaság fejlesztése 
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terén; szintén lényegesnek tartja, hogy 
alapos értékelés készüljön a regionális 
fejlesztési finanszírozásról az 
ökoinnovációhoz kapcsolódó 
kezdeményezések finanszírozása céljából;
kiemeli annak szükségességét, hogy a 
strukturális alapok, a hetedik 
keretprogram és a CIP közötti 
kapcsolatoknak interaktívabbaknak kell 
lenniük;

Or. et

Módosítás 12
Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az új fenntartható 
gazdaságban rejlő minőségi foglalkoztatási 
lehetőségek kibontakoztatásának 
szükségessége megkívánja, hogy az 
innováció olyan megoldásokra irányuljon, 
amelyek választ adnak a társadalom nagy 
kérdéseire, így a munkanélküliségre és a 
szegénységre, az éghajlatváltozásra, a 
népesség elöregedésére és az erőforrások 
szűkösségére;

(2) hangsúlyozza, hogy az új fenntartható 
gazdaságban rejlő minőségi foglalkoztatási 
lehetőségek kibontakoztatásának 
szükségessége megkívánja, hogy az 
innováció olyan megoldásokra irányuljon, 
amelyek választ adnak a társadalom nagy 
kérdéseire, így a munkanélküliségre és a 
szegénységre, az éghajlatváltozásra, a 
népesség elöregedésére és az erőforrások 
szűkösségére; felhívja a figyelmet a nyitott 
innováción és a klasztereken alapuló ipar-
és kutatási politika fontosságára az 
ismereteknek a gazdaság különböző köz-
és magánszereplői általi összegyűjtésének 
ösztönzése, valamint az innováció 
serkentése érdekében;

Or. fr
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Módosítás 13
Yannick Jadot és Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az új fenntartható 
gazdaságban rejlő minőségi foglalkoztatási 
lehetőségek kibontakoztatásának 
szükségessége megkívánja, hogy az 
innováció olyan megoldásokra irányuljon, 
amelyek választ adnak a társadalom nagy 
kérdéseire, így a munkanélküliségre és a 
szegénységre, az éghajlatváltozásra, a 
népesség elöregedésére és az erőforrások 
szűkösségére;

(2) hangsúlyozza, hogy az új fenntartható 
gazdaságban rejlő minőségi foglalkoztatási 
lehetőségek kibontakoztatásának 
szükségessége megkívánja, hogy az 
innováció olyan megoldásokra irányuljon, 
amelyek választ adnak a társadalom nagy 
kérdéseire, így a munkanélküliségre és a 
szegénységre, az éghajlatváltozásra, a 
népesség elöregedésére és az erőforrások 
szűkösségére; e tekintetben megjegyzi, 
hogy az ökoinnováció jelentős szerepet 
játszik;

Or. en

Módosítás 14
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az 
éghajlatváltozás kezeléséből, valamint a 
munkahelyteremtésből és növekedésből 
álló kettős cél elérése felé;

Or. en

Módosítás 15
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(2b) felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek 
előrelépéseket a finanszírozási eszközök 
megreformálására, hogy azok még 
környezetbarátabbak legyenek és hosszú 
távú orientációval rendelkezzenek, ami 
magánbefektetéseket vonzana, valamint 
több és jobb munkahelyeket teremtene a 
jövőben;

Or. en

Módosítás 16
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2c) hangsúlyozza, hogy a finanszírozási 
mechanizmusok és eszközök okos 
felhasználása, illetve a közpolitikai 
iránymutatások segíthetnek lényeges 
kiegészítő finanszírozásokat mozgósítani a 
magánszektorból a befektetések 
támogatására és új munkahelyek 
teremtésére;

Or. en

Módosítás 17
Jens Rohde

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) alapvető fontosságúnak tartja egy 
megfelelő és elégséges költségvetéssel 

(3) alapvető fontosságúnak tartja egy 
megfelelő és elégséges költségvetéssel 
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rendelkező új közösségi keret biztosítását a 
közfinanszírozású kutatás támogatására, 
illetve eredményeinek egyszerű és 
bürokráciamentes hozzáférhetővé tételére 
a mikro-, kis- és középvállalkozások általi 
innováció céljaira, akár az 
energiahatékonyság, akár az új 
energiaforrások és termelési eljárások 
alkalmazása, akár az újrahasznosítás és az 
erőforrások jobb felhasználása területén, 
ahol jogokkal járó munkahelyek jöhetnek 
létre;

rendelkező közösségi kutatási és fejlesztési
keret biztosítását; ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy kellő időben nyújtson be 
egy ambiciózus 8. keretprogramot; 
hangsúlyozza a közfinanszírozású kutatás 
fontosságát, különösen az 
energiahatékonyság, az energia 
infrastruktúra, az új energiaforrások és 
termelési eljárások alkalmazása, az 
újrahasznosítás és az erőforrások jobb 
felhasználása területén, ahol jogokkal járó 
munkahelyek jöhetnek létre; szintén 
hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani a 
mikrovállalkozások és a kkv-k bevonását;

Or. da

Módosítás 18
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) alapvető fontosságúnak tartja egy 
megfelelő és elégséges költségvetéssel 
rendelkező új közösségi keret biztosítását a 
közfinanszírozású kutatás támogatására, 
illetve eredményeinek egyszerű és 
bürokráciamentes hozzáférhetővé tételére a 
mikro-, kis- és középvállalkozások általi 
innováció céljaira, akár az 
energiahatékonyság, akár az új 
energiaforrások és termelési eljárások 
alkalmazása, akár az újrahasznosítás és az 
erőforrások jobb felhasználása területén, 
ahol jogokkal járó munkahelyek jöhetnek 
létre;

(3) alapvető fontosságúnak tartja egy 
megfelelő és elégséges költségvetéssel 
rendelkező új közösségi keret biztosítását a 
közfinanszírozású kutatás támogatására, 
illetve eredményeinek egyszerű és 
bürokráciamentes hozzáférhetővé tételére a 
mikro-, kis- és középvállalkozások általi 
innováció céljaira, akár az 
energiahatékonyság, akár az új 
energiaforrások és termelési eljárások 
alkalmazása, akár az újrahasznosítás és az 
erőforrások jobb felhasználása területén, 
ahol jogokkal járó munkahelyek jöhetnek 
létre; megismétli, hogy el kell érni a K+F 
befektetések 3%-os célkitűzését, ami 
elengedhetetlen az új növekedési és 
foglalkoztatási EU 2020 stratégia 
bevezetéséhez, és pozitív hatással lehet a 
magasan képzett munkavállalók EU-ban 
tartására;
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Or. en

Módosítás 19
Anni Podimata

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) alapvető fontosságúnak tartja egy 
megfelelő és elégséges költségvetéssel 
rendelkező új közösségi keret biztosítását a 
közfinanszírozású kutatás támogatására, 
illetve eredményeinek egyszerű és 
bürokráciamentes hozzáférhetővé tételére a 
mikro-, kis- és középvállalkozások általi 
innováció céljaira, akár az 
energiahatékonyság, akár az új 
energiaforrások és termelési eljárások 
alkalmazása, akár az újrahasznosítás és az 
erőforrások jobb felhasználása területén, 
ahol jogokkal járó munkahelyek jöhetnek 
létre;

(3) alapvető fontosságúnak tartja egy 
megfelelő és elégséges költségvetéssel 
rendelkező új közösségi keret biztosítását a 
közfinanszírozású kutatás támogatására, 
illetve eredményeinek egyszerű és 
bürokráciamentes hozzáférhetővé tételére a 
mikro-, kis- és középvállalkozások általi 
innováció céljaira, akár az 
energiahatékonyság, akár az új 
energiaforrások és alacsony 
szénkibocsátású termelési eljárások 
alkalmazása, különösen a megújuló 
energiaforrások felhasználása, akár az 
újrahasznosítás és az erőforrások 
racionálisabb felhasználása területén, ahol 
jogokkal járó munkahelyek jöhetnek létre;

Or. el

Módosítás 20
Ivari Padar

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) alapvető fontosságúnak tartja egy 
megfelelő és elégséges költségvetéssel 
rendelkező új közösségi keret biztosítását a 
közfinanszírozású kutatás támogatására, 
illetve eredményeinek egyszerű és 
bürokráciamentes hozzáférhetővé tételére a 
mikro-, kis- és középvállalkozások általi 
innováció céljaira, akár az 

(3) alapvető fontosságúnak tartja egy 
megfelelő és elégséges költségvetéssel 
rendelkező új közösségi keret biztosítását a 
kutatás támogatására, illetve 
eredményeinek egyszerű és 
bürokráciamentes hozzáférhetővé tételére a 
mikro-, kis- és középvállalkozások általi 
innováció céljaira, akár az 
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energiahatékonyság, akár az új 
energiaforrások és termelési eljárások 
alkalmazása, akár az újrahasznosítás és az 
erőforrások jobb felhasználása területén, 
ahol jogokkal járó munkahelyek jöhetnek 
létre;

energiahatékonyság, akár az új 
energiaforrások és termelési eljárások 
alkalmazása, akár az újrahasznosítás és az 
erőforrások jobb felhasználása területén, 
ahol tisztességes, jól fizető munkahelyek 
jöhetnek létre;

Or. en

Módosítás 21
Yannick Jadot on behalf of the Greens/Efa Group

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kulcsszerepet játszanak a fenntartható 
gazdaság fejlesztésében; sajnálja, hogy 
porblémákkal szembesülhetnek az új 
gazdasági trendekre való felkészülésben;
felkéri az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsenek e 
vállalkozásoknak a fenntartható 
gazdasághoz kapcsolódó lehetséges 
fejlesztési területek beazonosításában, 
különösen a megújuló energiák és az 
energiatakarékosság terén;

Or. fr

Módosítás 22
Jens Rohde

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) kiemeli, hogy a szükséges gazdasági 
növekedés és a foglalkoztatás abból 
következő emelkedése egy innováción 
alapuló gazdaságban csak akkor érhető 
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el, ha az európai kutatók és vállalkozások 
képesek kutatási eredményeiket 
kereskedelemi termékekbe konvertálni;
hivatkozik a Bizottság innovációs 
eredménykimutatására, amely az USÁ-val 
szemben 30%-os, Japánnal szemben pedig 
40%-os innovációs rést mutat;

Or. da

Módosítás 23
Ivari Padar

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) megjegyzi, hogy valamennyi európai 
ország beszed környezetvédelmi adókat, de 
ezek az EU GDP-jének csupán 2,6%-át 
teszik ki; szintén kiemeli, hogy a 
környezetvédelmi adóbevétel főleg az 
energiaadóztatásból ered; javasolja, hogy 
a Bizottság fontolja meg az adóztatható 
alap fokozatos kiszélesítését az építkezési 
anyagokhoz használt ásványokra, 
fémekre, ipari ásványokra és más fosszilis 
üzemanyagokra, az Egyesült 
Királyságban, Svédországban, 
Olaszországban és Csehországban 
elterjedt gyakorlatot követve;

Or. et

Módosítás 24
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) tudatában van annak, hogy az uniós, 
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nemzeti és regionális támogatási 
rendszerek összehangolására továbbra 
sem fog megfelelően sor kerülni, ezért 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
javítsák a programok közötti többszintű 
koordinációt, valamint támogassák a 
strukturális alapok, a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési alapok, a kutatási 
keretprogram és a versenyképességi és 
innovációs keretprogram (CIP) nyújtotta 
lehetőségeket kihasználó, az Európa 2020 
célkitűzések elérésére hivatott különböző 
közös szakpolitikák közötti fokozottabb 
szinergiákat;

Or. en

Módosítás 25
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) üdvözli az európai Progress 
mikrofinanszírozási eszköz létrehozását, 
amely a mikrohitelekhez való könnyebb 
hozzáférést biztosítja azoknak, akik 
elvesztették vagy elveszthetik munkájukat, 
és felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a polgárok megfelelő és 
gyors tájékoztatását ezen eszköz 
igénybevételéről;

Or. en

Módosítás 26
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(3a) felkéri a Bizottságot, hogy működjön 
szorosabban együtt a tagállamokkal a 
munkaerőpiacon keresett képesítésekre 
vonatkozó közép és hosszú távú 
előrejelzések felvázolásában, valamint az 
egyetemek és az üzleti világ közötti 
partnerség előmozdításában a fiatalok 
munkaerőpiacra jutásának elősegítése 
érdekében, miközben segíti a tudásalapú 
társadalom kialakítását, az alkalmazott 
kutatás fejlesztését és jobb munkaerő-
piaci kilátásokat teremt a diplomások 
számára;

Or. en

Módosítás 27
Jens Rohde

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3b) ezzel összefüggésben hangsúlyt fektet 
a köz- és magánszféra közötti kutatási 
együttműködésre, ami kulcsfontosságú 
eszköz az EU 2020 stratégia azon 
célkitűzésének eléréséhez, hogy a GDP 
3%-át szánják kutatásra és fejlesztésre, 
valamint annak biztosításához, hogy a 
kutatás hozzáadott értéket teremt az 
európai gazdaságban;

Or. da

Módosítás 28
Ivari Padar

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(3b) felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki egy európai technológiai platformot az 
erőforrás-takarékos iparágak számára, 
amely az erőforrások termelési eljárások 
során való felhasználásának 
csökkentésére összpontosít, valamint 
hozzon létre új piacokat az európai 
gyáripar részére;

Or. en

Módosítás 29
Jens Rohde

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3c) mélységesen sajnálja a Bizottság azon 
döntését, hogy elhalasztotta a közösségi 
szabadalomról szóló javaslatot, és 
nyomatékosan sürgeti a tagállamokat a 
szükséges politikai akarat 
kinyilvánítására; kiemeli, hogy egy 
szabadalom Európai Unióban történő 
bejegyeztetésének költsége körülbelül 
tízszer akkora, mint az Egyesült 
Államokban;

Or. da

Módosítás 30
Ivari Padar

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3c) felkéri a Bizottságot, hogy hozzon 
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létre egy európai célalapot az 
ökovállalkozások részére – az egyesült 
királyságbeli Szén Alap sikeres példáját 
követve – az új vállalatok által vezetett 
rendszerinnovációk támogatása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Ivari Padar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) kitart amellett, hogy különös figyelmet 
kell fordítani az ipar leépülése által sújtott 
– válságban lévő iparágakkal rendelkező 
vagy a multinacionális vállalatok által 
elhagyott – régiókra, és támogatási 
mechanizmusokat kell bevezetni az 
integrált fejlesztési fellépések
támogatására, amelyek innovatívak, 
jogokkal járó munkahelyeket teremtenek, 
és képesek a társadalmi egyenlőtlenségek 
és a regionális különbségek csökkentésére;

(4) kiemeli, hogy az új fenntartható 
gazdaságba való átmenet egy összetett 
folyamat, amely különös figyelmet igényel
az ipar leépülése által sújtott régiókban, és 
támogatási mechanizmusokat kell 
bevezetni a fejlesztés támogatására, 
amelyek innovatívak, tisztességes, jól 
fizető munkahelyeket teremtenek, és 
képesek a társadalmi egyenlőtlenségek és a 
regionális különbségek csökkentésére;

Or. en

Módosítás 32
Jens Rohde

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) kitart amellett, hogy különös figyelmet 
kell fordítani az ipar leépülése által sújtott 
– válságban lévő iparágakkal rendelkező 
vagy a multinacionális vállalatok által 
elhagyott – régiókra, és támogatási

(4) kitart amellett, hogy különös figyelmet 
kell fordítani az ipar – a globális gazdaság 
átszervezésének következtében való –
leépülése által sújtott régiókra, 
mechanizmusok bevezetésével egy olyan, 
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mechanizmusokat kell bevezetni az 
integrált fejlesztési fellépések 
támogatására, amelyek innovatívak, 
jogokkal járó munkahelyeket teremtenek, 
és képesek a társadalmi egyenlőtlenségek
és a regionális különbségek 
csökkentésére;

innováción alapuló gazdaságra történő 
átváltás támogatására, amely képes
jogokkal járó munkahelyeket teremteni, 
valamint csökkenteni a társadalmi 
egyenlőtlenségeket és regionális 
különbségeket;

Or. da

Módosítás 33
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) kitart amellett, hogy különös figyelmet 
kell fordítani az ipar leépülése által sújtott 
– válságban lévő iparágakkal rendelkező 
vagy a multinacionális vállalatok által 
elhagyott – régiókra, és támogatási
mechanizmusokat kell bevezetni az 
integrált fejlesztési fellépések 
támogatására, amelyek innovatívak, 
jogokkal járó munkahelyeket teremtenek, 
és képesek a társadalmi egyenlőtlenségek 
és a regionális különbségek csökkentésére;

(4) kitart amellett, hogy különös figyelmet 
kell fordítani az ipar leépülése által sújtott 
– válságban lévő iparágakkal rendelkező 
vagy a multinacionális vállalatok által 
elhagyott – régiókra, és megfelelő 
pénzügyi támogatást és mechanizmusokat 
kell bevezetni az integrált fejlesztési 
fellépések támogatására – az alternatív 
zöld iparágak, a megújuló energiák és az 
idegenforgalom támogatása révén –, 
amelyek innovatívak, jogokkal járó 
munkahelyeket teremtenek, és képesek a 
társadalmi egyenlőtlenségek és a regionális 
különbségek csökkentésére;

Or. en

Módosítás 34
Yannick Jadot és Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) kitart amellett, hogy különös figyelmet (4) kitart amellett, hogy különös figyelmet 
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kell fordítani az ipar leépülése által sújtott 
– válságban lévő iparágakkal rendelkező 
vagy a multinacionális vállalatok által 
elhagyott – régiókra, és támogatási 
mechanizmusokat kell bevezetni az 
integrált fejlesztési fellépések 
támogatására, amelyek innovatívak, 
jogokkal járó munkahelyeket teremtenek, 
és képesek a társadalmi egyenlőtlenségek 
és a regionális különbségek csökkentésére;

kell fordítani az ipar leépülése által sújtott 
– válságban lévő iparágakkal rendelkező 
vagy a multinacionális vállalatok által 
elhagyott – régiókra, és támogatási 
mechanizmusokat kell bevezetni az 
integrált fejlesztési fellépések 
támogatására, amelyek innovatívak, 
jogokkal járó munkahelyeket teremtenek, 
és képesek a társadalmi egyenlőtlenségek 
és a regionális különbségek csökkentésére; 
e célok elérése érdekében jelentőséget 
tulajdonít a szakszervezetekkel való 
társulásnak;

Or. en

Módosítás 35
Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) kitart amellett, hogy különös figyelmet 
kell fordítani az ipar leépülése által sújtott 
– válságban lévő iparágakkal rendelkező 
vagy a multinacionális vállalatok által 
elhagyott – régiókra, és támogatási 
mechanizmusokat kell bevezetni az 
integrált fejlesztési fellépések 
támogatására, amelyek innovatívak, 
jogokkal járó munkahelyeket teremtenek, 
és képesek a társadalmi egyenlőtlenségek 
és a regionális különbségek csökkentésére;

(4) kitart amellett, hogy különös figyelmet 
kell fordítani az ipar leépülése által sújtott 
– válságban lévő iparágakkal rendelkező 
vagy a multinacionális vállalatok által 
elhagyott – régiókra, és támogatási 
mechanizmusokat kell bevezetni az 
integrált, fenntartható fejlesztési 
fellépések támogatására, amelyek 
innovatívak, jogokkal járó munkahelyeket 
teremtenek, és képesek a társadalmi 
egyenlőtlenségek és a regionális 
különbségek csökkentésére;

Or. fr

Módosítás 36
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(4a) úgy véli, hogy a demográfiai 
kihívások szélesebb stratégiát követelnek, 
amely összefogja a munkahelyteremtést és 
az európai munkaerőpiacon felmerülő új 
szükségletekre is választ ad; e tekintetben 
további előrelépést kell elérni az uniós 
munkavállalók – beleértve a kutatók és 
egyéb szakemberek – mobilitásának 
javítása terén, egy határok nélküli Európa 
elérése céljából az EU belső piacán belül;

Or. en

Módosítás 37
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4b) megismétli, hogy az EU belső piacán 
előforduló összeegyeztethetetlenségek 
elkerülése érdekében a tagállamoknak 
előnyben kell részesíteniük az uniós 
polgárokat és előnyben részesíthetik 
harmadik országok állampolgárait, akik 
magas szintű képzettséget igénylő 
munkára jelentkeznek, az a 2009. május 
25-i, a harmadik országbeli 
állampolgárok magas szintű képzettséget 
igénylő munkavállalás céljából való 
belépésének és tartózkodásának 
feltételeiről szóló 2009/50/EK irányelv 
szerint; hangsúlyozza az európai uniós 
kék kártya igénylések visszautasításának 
jelentőségét a munkaerőpiacok azon 
területein, ahová más tagállamok 
munkavállalóinak belépése átmeneti 
rendelkezések miatt korlátozott;

Or. en
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Módosítás 38
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4c) felkéri a Bizottságot, hogy az EU-n 
belüli foglalkoztatottság globális válság 
idején való fenntartása eszközeként kérje 
fel a tagállamokat a munkaerőpiacuk 
megnyitására vonatkozó átmeneti 
rendelkezések felülvizsgálatára;

Or. en

Módosítás 39
Yannick Jadot

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság előtérbe helyezése 
elősegítheti az ipar diverzifikációját, és 
számos új, jogokkal járó munkahelyet 
teremthet;

(5) kiemeli, hogy az energia- és erőforrás-
hatékonyság döntő versenyképességi 
előnyt fog jelenteni a jövőben;
hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság
előtérbe helyezése elősegítheti az ipar 
diverzifikációját, és számos új, jogokkal 
járó munkahelyet teremthet; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
energiastratégiáik kidolgozása során 
részesítsék előnyben a munkaerő-igényes 
ágazatokat;

Or. fr
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Módosítás 40
Anni Podimata

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság előtérbe helyezése 
elősegítheti az ipar diverzifikációját, és 
számos új, jogokkal járó munkahelyet 
teremthet;

(5) hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság ösztönzését elősegítő 
fellépések számos társadalmi előnyt 
biztosítanak a jogokkal járó, versenyképes
munkahelyek teremtése által, segítik a 
szociálisan legkiszolgáltatottabb emberek 
életminőségének javítását, valamint 
jelentősen hozzájárulnak a társadalmi 
kohézióhoz;

Or. el

Módosítás 41
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság előtérbe helyezése 
elősegítheti az ipar diverzifikációját, és 
számos új, jogokkal járó munkahelyet 
teremthet; 

(5) hangsúlyozza a munkahelyteremtés, 
mint a jelenlegi gazdasági válság 
leküzdésének eszköze fontosságát;
hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság 
előtérbe helyezése elősegítheti az ipar 
diverzifikációját, és számos új, jogokkal 
járó munkahelyet teremthet;

Or. en

Módosítás 42
Ivari Padar

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(5) hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság előtérbe helyezése 
elősegítheti az ipar diverzifikációját, és 
számos új, jogokkal járó munkahelyet 
teremthet; 

(5) hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság előtérbe helyezése 
elősegítheti az ipar diverzifikációját, 
valamint komoly lehetőséget jelent az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére és a munkahelyteremtésre;

Or. en

Módosítás 43
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság előtérbe helyezése 
elősegítheti az ipar diverzifikációját, és 
számos új, jogokkal járó munkahelyet 
teremthet; 

(5) hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság előtérbe helyezése 
elősegítheti az ipar diverzifikációját, és 
több mint 2 millió új, jogokkal járó 
munkahelyet teremt, valamint hozzájárul 
az EU-n belüli fenntartható gazdasági 
növekedéshez;

Or. en

Módosítás 44
Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a vállalatok vagy 
ágazatok termelési eljárásaiban 
bekövetkező változásokat a munkavállalók 
képzésének és egész életen át tartó 
oktatásának kell kísérnie, ami szintén új 
munkahelyek létrejöttével jár;

(6) úgy véli, hogy a vállalatok vagy 
ágazatok termelési eljárásaiban 
bekövetkező változásokat a munkavállalók 
képzésének és egész életen át tartó 
oktatásának kell kísérnie, ami szintén új 
munkahelyek létrejöttével jár; 
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hangsúlyozza a vállalkozások – különösen 
a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló 
tevékenységűek – közötti fokozott 
párbeszéd fontosságát, ami az új 
fenntartható gazdasághoz való 
alkalmazkodás által megkövetelt 
társadalmi változások előfeltétele; felkéri 
a Bizottságot, a tagállamokat és a 
társadalmi partnereket annak 
biztosítására, hogy ez a párbeszéd a 
tisztességes ökológiai átalakulás 
megvalósítása érdekében történjen;

Or. fr

Módosítás 45
Ivari Padar

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a vállalatok vagy 
ágazatok termelési eljárásaiban 
bekövetkező változásokat a munkavállalók 
képzésének és egész életen át tartó 
oktatásának kell kísérnie, ami szintén új 
munkahelyek létrejöttével jár;

(6) úgy véli, hogy az új fenntartható 
gazdaságra való átállást és a vállalatok 
vagy ágazatok termelési eljárásaiban 
bekövetkező változásokat megfelelő 
képzésnek és oktatási programoknak kell 
kísérnie, ami szintén új munkahelyek 
létrejöttével jár; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak 
intézkedéseket a fenntartható iparágak 
igényeinek megfelelő képzettségű, jelenleg 
hiányzó munkaerő képzésére;

Or. en

Módosítás 46
Yannick Jadot és Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a vállalatok vagy 
ágazatok termelési eljárásaiban 
bekövetkező változásokat a munkavállalók 
képzésének és egész életen át tartó 
oktatásának kell kísérnie, ami szintén új 
munkahelyek létrejöttével jár;

(6) úgy véli, hogy a vállalatok vagy 
ágazatok termelési eljárásaiban 
bekövetkező változásokat a munkavállalók 
képzésének és egész életen át tartó 
oktatásának kell kísérnie, ami szintén új 
munkahelyek létrejöttével jár; elismeri azt 
a különleges helyzetet, amellyel a fiatalok 
szembesülnek, és ezzel összefüggésben a 
szakképzés fontosságát;

Or. en

Módosítás 47
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a vállalatok vagy 
ágazatok termelési eljárásaiban 
bekövetkező változásokat a munkavállalók 
képzésének és egész életen át tartó 
oktatásának kell kísérnie, ami szintén új 
munkahelyek létrejöttével jár;

(6) úgy véli, hogy a vállalatok vagy 
ágazatok termelési eljárásaiban 
bekövetkező változásokat a munkavállalók 
– az új technológiákhoz alkalmazkodó –
képzésének és egész életen át tartó 
oktatásának, valamint az 50 év felettiek –
akik kiszolgáltatottabbak és nagyobb 
esélyük van a munkaerőpiacról való 
kiesésre – egész életen át tartó 
tanfolyamainak kell kísérnie, ami szintén 
új munkahelyek létrejöttével jár;

Or. en

Módosítás 48
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(6a) felszólít a tagállamok közti 
együttműködésre a be nem jelentett 
foglalkoztatás elleni küzdelemben, mivel a 
fekete gazdaság egész Európát érintő ügy;
úgy véli, hogy fokozni kell az illegális 
munka elleni intézkedéseket mind 
tagállami, mind uniós szinten;

Or. en

Módosítás 49
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) felkéri az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki foglalkoztatási 
iránymutatásokat, melyek aktívan 
támogatják a 25 és 50 év közötti 
munkavállalók foglalkoztatásának 
növekedését, valamint fordítson kellő 
figyelmet azon speciális kihívásoknak, 
melyekkel a fiatalok és az idősek 
szembesülnek;

Or. en

Módosítás 50
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6b) hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy ösztönzőket kell nyújtani azon 
munkáltatóknak, akik képzéseket és 
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közvetlenül a munkahelyen megszerezhető 
gyakorlati lehetőségeket biztosítanak 
alacsonyan képzett vagy szakképzetlen 
(beleértve a roma) munkavállalók 
számára;

Or. en

Módosítás 51
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6c) úgy véli, hogy a digitális jártasságnak 
és hozzáértésnek az uniós politikák 
központi elemének kell lenniük, és 
hangsúlyozza, hogy valamennyi uniós 
polgár számára lehetőségeket és 
ösztönzőket kell biztosítani a megfelelő 
digitális képességek fejlesztésére a 
társadalmi integráció korlátainak 
csökkentése és a munkára való hosszú 
távú felkészítés érdekében;

Or. en

Módosítás 52
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6d) hangsúlyozza a fiatalok gyakorlati 
képzése szubvencionálásának fontosságát 
a jó kilátásokkal bíró gazdasági 
ágazatokban, ami felbecsülhetetlen lépést 
jelent az oktatásból a szakmai életbe 
történő átmenetben;
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Or. en

Módosítás 53
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6e) hangsúlyozza a szakoktatás és -képzés 
szerepét, amely biztosíthatja a 
munkaerőpiacon szükséges képességeket, 
tudást és szakértelmet; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
erősítsék meg a szakoktatás és -képzés 
rendelkezéseit egész Európában az 
átláthatóságnak, a képesítések és 
szaktudás elismerésének és minőségének 
fokozása, valamint a tanulók és 
munkavállalók mobilitásának 
megkönnyítése érdekében;

Or. en

Módosítás 54
Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) kitart amellett, hogy a közszféra fontos 
szerepet játszik a jogokkal járó 
munkahelyek teremtésében, különös 
tekintettel az energiaügy, az infrastruktúrák 
és létesítmények építése, a közlekedés és a 
távközlés területére.

(7) kitart amellett, hogy a közszféra fontos 
szerepet játszik a jogokkal járó 
munkahelyek teremtésében, különös 
tekintettel az energiaügy, az infrastruktúrák 
és létesítmények építése, a közlekedés és a 
távközlés területére; felkéri a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy – különösen a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésben – ösztönözzék 
környezetvédelmi, társadalmi és etikai 
normák beillesztését a helyi tartalmú 
záradékok és a fenntartható és befogadó 
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gazdasági környezetben tevékenykedő 
vállalkozások – különösen a kkv-k –
ösztönzése mellett;

Or. fr

Módosítás 55
Ivari Padar

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) kitart amellett, hogy a közszféra fontos 
szerepet játszik a jogokkal járó 
munkahelyek teremtésében, különös 
tekintettel az energiaügy, az infrastruktúrák 
és létesítmények építése, a közlekedés és a 
távközlés területére.

(7) hangsúlyozza a közszféra fontos 
szerepét, példamutatásával, modern 
közbeszerzési szabványok elfogadásával, 
ösztönzők és információk biztosításával, 
különös tekintettel az energiaügy, az 
infrastruktúrák és létesítmények építése, a 
közlekedés és a távközlés területére.

Or. en

Módosítás 56
Jens Rohde

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) szintén hangsúlyozza a 
magánbefektetések fontosságát, kiemelve, 
hogy a szükséges finanszírozás csak 
magánbefektetések által valósítható meg;
kiemeli a magánvállalatok K+F 
befektetései közötti jelentős 
különbségeket: a bevétel 5–7%-a az IKT 
terén és a gyógyszeriparban és 1%-a az 
energiaipari vállalatokban; felkéri az EU-
t, hogy hozza létre a megfelelő 
keretfeltételeket, melyek befektetésekre 
ösztönzik a vállalkozásokat;
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Or. da

Módosítás 57
Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) ismét felkéri az Európai Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy kihasználva az 
újjáépítési alap sikerét indítsanak el egy 
új, kísérleti projekteket is magában 
foglaló, az új, fenntartható gazdaság felé 
vezető újjáépítésre irányuló közösségi 
kezdeményezést;

Or. en

Módosítás 58
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) megjegyzi, hogy további 
erőfeszítésekre van szükség a munkaidő 
szervezés – és ezzel összefüggésben a 
munkavállalók egészségvédelme és 
biztonsága –minimumkövetelményei 
hatékony uniós összehangolásának 
biztosítása érdekében; 

Or. en

Módosítás 59
Jens Rohde

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(7b) hangsúlyozza, hogy még mindig nagy 
szükség van strukturális reformra;
megjegyzi többek között, hogy az EU 
hanyatló termelőképességével szemben az 
Egyesült Államokban 2%-os, Kínában 
pedig 8%-os volt a növekedés 2009-ben;
szintén felhívja a figyelmet a rugalmatlan 
munkaerőpiacra és a demográfiai 
trendekre, mivel a számítások szerint a 
korral összefüggő kiadások az EU GDP-
jének csaknem egyharmadára fognak 
rúgni;

Or. da

Módosítás 60
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7b) felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy 
speciális, a globalizáció vagy a gazdasági
válság hatásai által sújtott uniós 
vállalkozásokat segítő Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz 
hasonló támogatási eszközt azok számára, 
akik a közszférában dolgoztak és a 
gazdasági és pénzügyi válság miatt 
elveszítették állásukat;

Or. en


