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Módosítás 1
Nicola Caputo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ugyanakkor teljes mértékben tudatában 
van annak, hogy a bizottság illetékességi 
körébe tartozó a szakpolitikák és 
finanszírozási eszközök a 2 és 3 fejezet 
alatti más szakpolitikai és finanszírozási 
eszközöknél szűkebbek, és nem kapnak 
annyi figyelmet, mint más programok és 
alapok; ezért határozottan elutasítja a 
programok és a költségvetési tételek 
finanszírozásának további csökkentését, 
mivel az elfogadhatatlan 
következményekkel járna; különösen arra 
ösztönzi a tagállamokat, hogy a környezet-
és éghajlatbarát politikák, intézkedések és 
projektek végrehajtását a növekedés 
ösztönzésére irányuló lehetőségnek, ne 
pedig tehernek tekintsék;

2. ugyanakkor teljes mértékben tudatában 
van annak, hogy a bizottság illetékességi 
körébe tartozó szakpolitikák és 
finanszírozási eszközök a 2. és 3. fejezet 
alatti más szakpolitikai és finanszírozási 
eszközöknél szűkebbek, és nem kapnak 
annyi figyelmet, mint más programok és 
alapok; ezért határozottan elutasítja a 
programok és a költségvetési tételek 
finanszírozásának további csökkentését, 
mivel az elfogadhatatlan 
következményekkel járna; különösen arra 
ösztönzi a tagállamokat, hogy a környezet-
és éghajlatbarát politikák, intézkedések és 
projektek végrehajtását a növekedés és a 
fenntartható fejlődés ösztönzésére 
irányuló lehetőségnek, ne pedig tehernek 
tekintsék; hangsúlyozza, hogy a zöld 
munkahelyek létrehozása és az uniós kkv-
k gazdasági növekedése a 
környezetvédelmi jogszabályok 
végrehajtásától is függ;

Or. it

Módosítás 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy nemzeti szinten erős 3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nemzeti 
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költségvetési megszorítások vannak 
érvényben, és hogy folyamatosak a
konszolidációs erőfeszítések; rámutat 
azonban arra, hogy a 2016-os költségvetési 
tervezetről (KT) való döntéshozatal során a 
költségvetési hatóságoknak szem előtt kell 
tartaniuk a bizottság illetékességi körébe 
tartozó, jelentős európai hozzáadott értéket 
képviselő szakpolitikákat és finanszírozási 
eszközöket;

szinten erős költségvetési megszorítások 
vannak érvényben, és hogy folyamatosak
az Unió részéről megkövetelt jelentős
konszolidációs erőfeszítések; rámutat 
azonban arra, hogy a 2016-os költségvetési 
tervezetről (KT) való döntéshozatal során a 
költségvetési hatóságoknak megfelelően
szem előtt kell tartaniuk a bizottság 
illetékességi körébe tartozó, jelentős 
európai hozzáadott értéket képviselő 
szakpolitikákat és finanszírozási 
eszközöket;

Or. it

Módosítás 3
Giovanni La Via

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. mélységesen sajnálja, hogy a Tanács 
horizontális jellegűnek tűnő költségvetési 
csökkentéseket javasolt néhány jelentős 
program vonatkozásában, különösen az 
egészségügyre vonatkozó harmadik uniós 
cselekvési program (2014–2020), az 
élelmiszer- és takarmánybiztonsággal 
kapcsolatos sorok, valamint az uniós 
katasztrófamegelőzés és 
katasztrófavédelem tekintetében; az Unió 
nemzetközi egyezményekhez (például a 
Nagojai Jegyzőkönyvhöz) való 
csatlakozását illetően elutasítja a 
vonatkozó költségvetési sorok Tanács által 
javasolt csökkentését;

Or. en

Módosítás 4
Giovanni La Via

Véleménytervezet
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3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy a bizottság 
illetékességi körébe tartozó költségvetési 
sorokra elkülönített források szintjét 
általánosságban véve a 2015-ös szinten 
kell tartani; ezért felszólít a költségvetési 
tervezetben jelzett eredeti összegek teljes 
mértékű visszaállítására a bizottság 
illetékességi körébe tartozó valamennyi 
program és finanszírozási eszköz 
esetében;

Or. en

Módosítás 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a Horizont 2020 
stratégia az éghajlatváltozás, az 
egészségügy és a környezetvédelem 
területén folytatott kutatási projektek révén 
hozzá fog járulni a bizottság illetékességi 
körébe tartozó célkitűzések 
megvalósításához; megerősíti azon 
kötelezettségvállalását, hogy nyomon 
követi a projektek célkitűzésekhez való 
igazodását és azok végrehajtásának 
előrehaladását;

4. emlékeztet arra, hogy a Horizont 2020 
program az éghajlatváltozás, az 
egészségügy és a környezetvédelem 
területén folytatott kutatási projektek révén 
hozzá fog járulni a bizottság illetékességi 
körébe tartozó célkitűzések 
megvalósításához; megerősíti azon 
kötelezettségvállalását, hogy nyomon 
követi a projektek célkitűzésekhez való 
igazodását és azok végrehajtásának 
előrehaladását; határozottan bírálja a 
program csökkentéséről szóló döntést az 
ESBA garanciájának fedezése érdekében;

Or. it

Módosítás 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
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5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi 
kutatás és innováció központi eleme a 
Horizont 2020-hoz tartozó „Az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, 
környezet, erőforrás-hatékonyság és 
nyersanyagok” amelynek célja az 
erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság és társadalom 
létrehozása, a természeti erőforrások és 
ökoszisztémák védelme és fenntartható 
kezelése, valamint a nyersanyagok 
fenntartható biztosítása annak érdekében, 
hogy teljesíteni lehessen a Föld növekvő 
népességének igényeit a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák fenntartható 
határain belül;

5. e tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
környezetvédelmi kutatás és innováció 
központi eleme a Horizont 2020-hoz 
tartozó „Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, környezet, erőforrás-
hatékonyság és nyersanyagok”, amely az 
ESBA finanszírozása érdekében 
csökkentett költségvetési sorok egyike; 
emlékeztet e fellépés céljára, amely az 
erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság és társadalom 
létrehozása, a természeti erőforrások és 
ökoszisztémák védelme és fenntartható 
kezelése, valamint a nyersanyagok 
fenntartható biztosítása annak érdekében, 
hogy teljesíteni lehessen a Föld növekvő 
népességének igényeit a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák fenntartható 
határain belül;

Or. it

Módosítás 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy az EU 2016. évi 
költségvetés-tervezetének összege 153,5 
milliárd EUR kötelezettségvállalási 
előirányzat (ezen belül 4,5 milliárd EUR 
2014-ről újraprogramozva) és 143,5 
milliárd EUR kifizetési előirányzat; 
rámutat arra, hogy mindez – a 2015-ös és 
2016-os újraprogramozás hatásait 
figyelmen kívül hagyva – a 2015. évi 
költségvetéshez képest a 
kötelezettségvállalási előirányzatok terén 
2,4%-os növekedést, a kifizetési 
előirányzatok terén pedig 1,6%-os 

6. megjegyzi, hogy az EU 2016. évi 
költségvetés-tervezetének összege 153,5 
milliárd EUR kötelezettségvállalási 
előirányzat (ezen belül 4,5 milliárd EUR 
2014-ről újraprogramozva) és 143,5 
milliárd EUR kifizetési előirányzat; 
rámutat arra, hogy ily módon a 
későbbiekben szélesedni fog a 
kötelezettségvállalások és kifizetések 
között előirányzott rés, megnehezítve a 
kifizetések esetében néhány éve fennálló 
elégtelenségek és késedelmek gyors és 
konkrét megoldását;
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növekedést jelent; hangsúlyozza, hogy 
ezek az átfogó mérsékelt növekedések, 
amelyek a többéves pénzügyi keret által 
meghatározott utat követik és figyelembe 
veszik az inflációt, reálértéken nem 
jelentenek további növekedést, és ez a 
kiadások hatékonyságának és 
eredményességének fontosságát 
hangsúlyozza;

Or. it

Módosítás 8
Giovanni La Via

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. sürgeti a Tanácsot, hogy tartózkodjon a 
bizottság illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikák és finanszírozási eszközök 
bármifajta csökkentétől;

törölve

Or. en

Módosítás 9
Nicola Caputo

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. rámutat arra, hogy a kutatásba és az 
innovációba történő beruházások a 
bizottság illetékességi körébe tartozó 
számos területen rendkívül fontosak, és 
hangsúlyozza, hogy a 2016. évi 
költségvetésnek ennek megfelelően 
tükröznie kell, hogy az ilyen beruházások 
prioritást jelentenek;

12. rámutat arra, hogy a kutatásba és az 
innovációba történő beruházások a 
bizottság illetékességi körébe tartozó 
számos területen rendkívül fontosak, és 
hangsúlyozza, hogy a 2016. évi 
költségvetésnek ennek megfelelően 
tükröznie kell, hogy az ilyen beruházások 
prioritást jelentenek; emlékeztet arra, hogy 
a fenntartható fejlődés és az európai kkv-
k innovációs képessége jelentik az Unió 
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legfontosabb versenyelőnyeit a globalizált 
piacokon;

Or. it

Módosítás 10
Valentinas Mazuronis

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. fokozottan felhívja a figyelmet arra, 
hogy az orvosi kutatás igen jelentős uniós 
hozzáadott értékkel bír (pl. a 
gyermekgyógyászati és a ritka betegségek 
gyógyszereinek kutatása terén), többek 
között a határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyek elleni küzdelemben is; ebben az 
összefüggésben mélységes sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy a közegészségügyi program 
összesen mindössze 62,2 millió eurós 
kötelezettségvállalási előirányzattal és a 
2016-os költségvetési tervezet csupán 
0,04%-kával nem tükrözi teljes mértékben 
az egészségügy jelentőségét, jóllehet az 
önmagában fontos érték és a növekedés 
előmozdításának előfeltétele;

13. fokozottan felhívja a figyelmet arra, 
hogy az orvosi kutatás igen jelentős uniós 
hozzáadott értékkel bír (pl. a 
gyermekgyógyászati és a ritka betegségek 
gyógyszereinek kutatása terén), többek 
között a határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyek, mint például az ebola elleni 
küzdelemben is; sürgeti annak 
biztosítását, hogy az ebola elleni 
oltóanyaggal és a járvány 
diagnosztizálásával kapcsolatos új uniós 
kutatási projektek ne szenvedjenek 
hátrányt a Horizont 2020 programot 
érintő költségvetési megszorítások miatt;
ebben az összefüggésben mélységes 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
közegészségügyi program összesen 
mindössze 62,2 millió eurós 
kötelezettségvállalási előirányzattal és a 
2016-os költségvetési tervezet csupán 
0,04%-ával nem tükrözi teljes mértékben 
az egészségügy jelentőségét, jóllehet az 
önmagában fontos érték és a növekedés 
előmozdításának előfeltétele; felhívja a 
Tanácsot, hogy fontolja meg újra a 
további költségvetési csökkentéseket, 
amelyeket e program vonatkozásában 
vezetett be;

Or. en

Módosítás 11
Valentinas Mazuronis
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Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. hangsúlyozza, hogy az Unió a világon a 
legszigorúbb élelmiszer-biztonsági 
normákkal rendelkezik; ezért sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az élelmiszer- és 
takarmányprogram, amely összesen csak 
264,1 millió eurós kötelezettségvállalási 
előirányzattal rendelkezik, és a 2016-os 
költségvetési tervezetnek csupán 0,17%-át 
teszi ki a kötelezettségvállalások terén, 
nem tükrözi teljes mértékben az 
élelmiszerek és takarmányok 
biztonságának fontosságát az Unióban;

14. hangsúlyozza, hogy az Unió a világon a 
legszigorúbb élelmiszer-biztonsági 
normákkal rendelkezik; hangsúlyozza, 
hogy elő kell mozdítani az egészséges és 
biztonságos élelmiszerek fogyasztását, ami 
megakadályozza a szükségtelen 
egészségügyi kiadásokat, és segít a 
tagállamoknak abban, hogy javítsák 
egészségügyi rendszereik hosszú távú 
fenntarthatóságát; ezért sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy az élelmiszer- és 
takarmányprogram, amely összesen csak 
264,1 millió eurós kötelezettségvállalási 
előirányzattal rendelkezik, és a 2016-os 
költségvetési tervezetnek csupán 0,17%-át 
teszi ki a kötelezettségvállalások terén, 
valamint a Tanács által javasolt további 
csökkentések nem tükrözik teljes 
mértékben az élelmiszerek és takarmányok 
biztonságának fontosságát az Unióban;

Or. en

Módosítás 12
Tibor Szanyi

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa 
a magas szintű élelmiszer-biztonsági 
normákat a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban;

Or. en
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Módosítás 13
Giovanni La Via

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. emlékeztet arra, hogy az uniós polgári 
védelmi mechanizmus az uniós 
szolidaritás egyik sarokköve; emlékeztet 
arra, hogy a tagállamoké az elsődleges 
felelősség a személyek, valamint a 
környezet és a tulajdon védelme terén–
beleértve a kulturális örökség védelmét 
is; az Unió hangsúlyozza, hogy 
katasztrófamegelőzés, valamint az arra 
való felkészülés és reagálás terén az Unió 
„támogató szerepet játszik” a tagállamok 
intézkedéseinek elősegítése, 
összehangolása, illetve kiegészítse terén; 
üdvözli, hogy kis mértékben növelték az 
e programra vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat;

15. emlékeztet arra, hogy az uniós polgári 
védelmi mechanizmus az uniós szolidaritás 
egyik sarokköve; emlékeztet arra, hogy a 
tagállamoké az elsődleges felelősség a 
személyek, valamint a környezet és a 
tulajdon védelme terén– beleértve a 
kulturális örökség védelmét is; az Unió 
hangsúlyozza, hogy katasztrófamegelőzés, 
valamint az arra való felkészülés és reagálás 
terén az Unió „támogató szerepet játszik” a 
tagállamok intézkedéseinek elősegítése, 
összehangolása, illetve kiegészítse terén; 
üdvözli, hogy a Bizottság javaslata alapján
kis mértékben növelték az e programra 
vonatkozó kötelezettségvállalásokat, de 
mélyen sajnálja a Tanács azon javaslatát, 
amely e költségvetési sor csökkentésére 
irányul;

Or. en

Módosítás 14
Tibor Szanyi

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a megfelelő környezeti 
vizsgálatokat a környezeti katasztrófák 
kockázatának csökkentésére;

Or. en
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Módosítás 15
Giovanni La Via

Véleménytervezet
22 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

22. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 
létre nyomon követési eljárást annak 
érdekében, hogy folyamatosan 
tájékoztassák a Parlamentet a kísérleti 
projektek és előkészítő intézkedések által 
elért eredményekről, illetve azok 
végrehajtásának állásáról.

22. tudomásul veszi a Bizottság előzetes 
értékelését az ENVI bizottság tagjai által 
javasolt és általában az ENVI bizottság 
környezetvédelem és egészségügy terén 
támogatott elsődleges céljait tükröző 
kísérleti projektek megvalósíthatóságával 
kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, hogy 
hozzon létre nyomonkövetési eljárást 
annak érdekében, hogy folyamatosan 
tájékoztassák a Parlamentet a kísérleti 
projektek és előkészítő intézkedések által 
elért eredményekről, illetve azok 
végrehajtásának állásáról.

Or. en

Módosítás 16
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
22 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

22a. hangsúlyozza, hogy a gazdasági és 
pénzügyi válság és a tagállamok szigorú 
megszorítási intézkedései a 
közegészségügy finanszírozására 
rendelkezésre álló előirányzatok 
csökkenéséhez vezettek a költségvetési 
csökkentések és az alacsonyabb 
adóbevételek eredményeképpen, valamint 
hogy az EU-n belüli egészségügyi 
egyenlőtlenség jelentős terhelést jelent a 
tagállamok és egészségügyi rendszereik 
számára, ezért kéri összehangolt nyilvános 
megelőző intézkedések finanszírozását, 
hogy e területen javulást lehessen elérni.
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Módosítás 17
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
22 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

22b. hangsúlyozza, hogy az ökológiai 
szempontból fenntartható mezőgazdaság, 
amely körültekintéssel használja a 
természeti erőforrásokat, elengedhetetlen 
élelmiszertermelésünkhöz, kéri a 
környezet- és állatbarát módszerek 
támogatásának kiterjesztését.
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