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Módosítás 1
Ernest Maragall
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a 
feldolgozóiparban1;

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; hangsúlyozza, hogy a 
prioritások világos kinyilvánításával meg 
kell erősíteni az uniós kohéziós politikát, 
rámutatva arra, hogy a növekedésre és a 
munkahelyteremtésre vonatkozó uniós 
szintű célok elérésének kulcsa a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése;

__________________
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. en

Módosítás 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a
feldolgozóiparban1;

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
próbára tette az uniós gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót, rámutatva 
arra, hogy még mindig nagy különbségek 
vannak a tagállamok között; emlékeztet 
arra, hogy a válság kezdete óta több mint 
3,8 millió munkahely szűnt meg az uniós
feldolgozóiparban1;

__________________ __________________
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1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. en

Módosítás 3
Herbert Reul

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a
feldolgozóiparban1;

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és fokozta a tagállamok közötti nagy 
különbségeket; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg az uniós
feldolgozóiparban1;

__________________ __________________
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. de

Módosítás 4
Ivan Jakovčić

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a
feldolgozóiparban1;

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan és hosszú időre 
károsította a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót, és emiatt további nagy 
különbségek keletkeztek a tagállamok 
között; emlékeztet arra, hogy a válság 
kezdete óta több mint 3,8 millió munkahely 
szűnt meg az uniós feldolgozóiparban1;
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__________________ __________________
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. en

Módosítás 5
José Blanco López

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a
feldolgozóiparban1;

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt rendkívüli mértékben nőttek a
különbségek a tagállamok között; 
emlékeztet arra, hogy a válság kezdete óta 
több mint 3,8 millió munkahely szűnt meg 
az uniós feldolgozóiparban1;

__________________ __________________
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. es

Módosítás 6
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt ma is meglévő különbségek 
keletkeztek a tagállamok között; 
emlékeztet arra, hogy a válság kezdete óta 
több mint 3,8 millió munkahely szűnt meg 
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feldolgozóiparban1; az uniós feldolgozóiparban1;

__________________ __________________
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. en

Módosítás 7
Csaba Molnár

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a feldolgozóiparban1

;

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok és régiók között; emlékeztet 
arra, hogy a válság kezdete óta több mint 
3,8 millió munkahely szűnt meg a 
feldolgozóiparban1 ;

__________________ __________________
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. hu

Módosítás 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította az 
Unión belüli gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót, mivel a 
munkanélküliségi ráta a válság kezdete 
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válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a
feldolgozóiparban1;

óta több mint 3%-kal nőtt, és emiatt nagy 
különbségek keletkeztek a tagállamok 
között; emlékeztet arra, hogy a válság 
kezdete óta több mint 3,8 millió munkahely 
szűnt meg az uniós feldolgozóiparban1;

__________________ __________________
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. en

Módosítás 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a
feldolgozóiparban1;

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg az uniós 
feldolgozóiparban1; ugyanakkor úgy véli, 
hogy a jelenlegi válság rendszerszintű, és 
az Uniónak sürgősen hátat kellene 
fordítania az ultraliberális „modellnek”;

__________________ __________________
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. fr

Módosítás 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg a
feldolgozóiparban1;

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a 
gazdasági válság súlyosan károsította a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, 
és emiatt nagy különbségek keletkeztek a 
tagállamok között; emlékeztet arra, hogy a 
válság kezdete óta több mint 3,8 millió 
munkahely szűnt meg az uniós
feldolgozóiparban1, és hogy ezek a 
munkahely-megszűnések nagyrészt a 
határaink nyújtotta védelem nélküli 
tisztességtelen verseny következményei;

__________________ __________________
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.

Or. fr

Módosítás 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy jelentős erőfeszítéseket 
kell tenni annak érdekében, hogy az EU 
visszatérjen a 20%-os újraiparosítási 
célkitűzés 2020-ig történő 
megvalósításának útjára; a 
versenyképesség, a növekedés és a 
foglalkoztatás érdekében felhív az 
Európai Unión belüli ipari struktúra 
erősítésére és megújítására; 
hangsúlyozza, hogy ennek eléréséhez 
beruházásokra van szükség a digitális, az 
energetikai és a közlekedési 
infrastruktúra, valamint hosszabb távra 
előretekintve – de nem kevésbé sürgősen –
az oktatás, a kutatás és a munkavállalói 
készségek javítása területén;
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Or. en

Módosítás 12
Paul Tang

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri, hogy a kohéziós politika 
terén végrehajtott beruházások segítették 
enyhíteni a gazdasági és pénzügyi válság 
negatív hatásait, és egyes európai 
országokban a beruházási költségvetés 
jeletős részévé váltak; elismeri az Európai 
Bizottság erőfeszítéseit a kohéziós 
politikai beruházásoknak a válság által 
legsúlyosabban érintett területekre történő 
átirányítása terén;

Or. en

Módosítás 13
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés tartalmazza a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 
valamint a tagállamok közötti szolidaritás 
előmozdításának célkitűzését (az EUSZ 3. 
cikke);

Or. en

Módosítás 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 
stratégiában rögzített célokat megfelelően 
figyelembe kell venni a kohéziós 
politikában; rámutat arra, hogy a 
kohéziós politikai beruházásoknak a 
növekedésre, az innováció fokozására, a 
kkv-kra, a digitális gazdaságra és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra kell irányulniuk; 
hangsúlyozza, hogy az ezen ágazatokba 
irányuló beruházások különösen 
magukban hordozzák nemcsak a meglévő 
munkahelyek biztosításának, hanem 
annak lehetőségét is, hogy általuk 
növekedés indul és újabb munkahelyek 
jönnek létre;

Or. en

Módosítás 15
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az ipari ágazat az 
európai gazdasági és társadalmi kohézió 
egyik sarokkövét alkotja, mivel az európai 
kivitel közel 80%-a az ipari ágazattól 
függ, és az ipar az európai kutatási és 
fejlesztési kiadások 80%-át teszi ki2;

2. hangsúlyozza az ipari ágazatnak az 
európai gazdaságban betöltött 
kulcsfontosságú szerepét, mivel az ipari 
ágazat adja a kivitel közel 80%-át és a 
kutatási és fejlesztési kiadások 80%-át;

__________________ __________________
2 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának, COM(2014)0014: 
az európai ipar „reneszánszáért”, 3. o.
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Or. it

Módosítás 16
Flavio Zanonato

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az ipari ágazat az 
európai gazdasági és társadalmi kohézió 
egyik sarokkövét alkotja, mivel az európai 
kivitel közel 80%-a az ipari ágazattól függ, 
és az ipar az európai kutatási és fejlesztési 
kiadások 80%-át teszi ki2;

2. hangsúlyozza, hogy az ipari ágazat – és 
különösen a feldolgozóipar – az európai 
gazdasági és társadalmi kohézió egyik 
sarokkövét alkotja, mivel az európai kivitel 
közel 80%-a az ipari ágazattól függ, és az 
ipar az európai kutatási és fejlesztési 
kiadások 80%-át teszi ki2;

__________________ __________________
2 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának, COM(2014)0014: 
az európai ipar „reneszánszáért”, 3. o.

2 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának, COM(2014)0014: 
az európai ipar „reneszánszáért”, 3. o.

Or. it

Módosítás 17
Ernest Maragall
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az ipari ágazat az 
európai gazdasági és társadalmi kohézió 
egyik sarokkövét alkotja, mivel az európai 
kivitel közel 80%-a az ipari ágazattól függ, 
és az ipar az európai kutatási és fejlesztési 
kiadások 80%-át teszi ki2;

2. hangsúlyozza, hogy az ipari ágazat az 
európai gazdasági és társadalmi kohézió 
egyik sarokkövét alkotja, mivel az európai 
kivitel közel 80%-a az ipari ágazattól függ, 
és az ipar az európai kutatási és fejlesztési 
kiadások 80%-át teszi ki2; emlékeztet arra, 
hogy a válság kezdete óta több mint 
3,8 millió munkahely szűnt meg az uniós 
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feldolgozóiparban1a; ugyanakkor 
megjegyzi, hogy csak az uniós regionális 
politika révén 2007 és 2012 között a 
becslések szerint 594 000 új munkahely 
jött létre1b;

__________________ __________________
2 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának, COM(2014)0014: 
az európai ipar „reneszánszáért”, 3. o.

2 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának, COM(2014)0014: 
az európai ipar „reneszánszáért”, 3. o.
1a 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági 
szolgálati munkadokumentum, 6. o.
1b Az európai régiók és települések 
versenyképességének javításáért, a 
gazdasági növekedés fellendítéséért és a 
munkahelyteremtésért, 4. o. 
(http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/regi
onal_policy_hu.pdf).

Or. en

Módosítás 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az ipari ágazat az 
európai gazdasági és társadalmi kohézió 
egyik sarokkövét alkotja, mivel az európai 
kivitel közel 80%-a az ipari ágazattól függ, 
és az ipar az európai kutatási és fejlesztési 
kiadások 80%-át teszi ki2;

2. hangsúlyozza, hogy az ipari ágazat az 
európai gazdasági és társadalmi kohézió 
egyik sarokkövét alkotja, mivel az európai 
kivitel közel 80%-a az ipari ágazattól függ, 
és az ipar az európai kutatási és fejlesztési 
kiadások 80%-át teszi ki2; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy az Unió ádáz 
versenynek teszi ki iparágainkat azáltal, 
hogy konokul elutasít mindenfajta
gazdasági protekcionizmust, és súlyos 
korlátozásokat ír elő, amelyek a 
versenytársakra nem vonatkoznak;

__________________ __________________
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2 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának, COM(2014)0014: 
az európai ipar „reneszánszáért”, 3. o.

2 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának, COM(2014)0014: 
az európai ipar „reneszánszáért”, 3. o.

Or. fr

Módosítás 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. szorgalmazza a kohéziós politika 
modernizálását; javasolja, hogy annak 
középpontjában az ipar és a struktúrák 
megújítása, valamint az új innovációk 
támogatása álljon a foglalkoztatás Unió-
szerte történő előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy az Uniónak 
környezetbarát politika mellett kell síkra 
szállnia, hangsúlyt helyezve a megújuló 
energiaforrásokra és az ipari szennyezés 
szigorú szankcionálására;

Or. en
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Módosítás 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. rámutat arra, hogy fontos a kohéziós 
politikai programok irányításának és 
eljárásainak egyszerűsítése; 
hangsúlyozza, hogy az eltérő irányítási és 
nyomon követési eljárásokból adódó 
adminisztratív terheknek a kohéziós 
politikai programokból kapott 
finanszírozás összegéhez viszonyítva 
ésszerűnek kell lenniük;

Or. en

Módosítás 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. rámutat arra, hogy az Unió vállalati 
szövetének 99%-át a kkv-k teszik ki, és ők 
adják az Unión belüli munkahelyek 80%-
át;

Or. en

Módosítás 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai törölve
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országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak 
az ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak 
az ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. aggodalommal tölti el a késedelmes 
kifizetésekhez és a programok késedelmes 
végrehajtásához vezető kifizetési 
hátralékok visszatérő problémája, és ezért 
várakozással tekint a Bizottság e probléma 
kezelésére irányuló kifizetési tervére;

Or. en

Módosítás 25
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. úgy véli, hogy a megszorító 
intézkedések általában negatív hatást 
gyakorolnak a gazdaságra és annak ipari 
ágazatára, amennyiben nem kísérik őket a 
versenyképesség növelésére irányuló 
strukturális reformok;

Or. en
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Módosítás 26
Nadine Morano

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak
az ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban az államháztartás szükségszerű 
– hosszú távú és munkahelyekben 
bővelkedő növekedést szavatoló –
helyreállítása érdekében bevezetett 
reformok rövid távon hatással lehetnek az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
elhalasztásához vagy csökkenéséhez vezet, 
és a gyártók számára megnehezíti a 
hitelhez való hozzáférést;

Or. fr

Módosítás 27
Herbert Reul

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak 
az ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. úgy véli, hogy további intézkedésekre és 
beruházásokra van szükség a tagállamok
ipari struktúráinak erősítése és a gyártók
hitelhez való hozzáférésének 
megkönnyítése érdekében;

Or. de

Módosítás 28
Barbara Kappel

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak 
az ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az 
ismét egyensúlyba kerülő államháztartás 
erősíteni tudja az ipari struktúrákat, és 
lehetővé váljon, hogy a szilárd pénzügyi 
alapra építve ismét beruházásokat 
eszközöljenek, és könnyebb legyen a 
gyártók számára a hitelhez való 
hozzáférés;

Or. de

Módosítás 29
Renato Soru

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést; 
úgy véli továbbá, hogy az uniós országok 
jelentős részét sújtó recessziós spirál e 
negatív hatásra vezethető vissza;

Or. it

Módosítás 30
Ernest Maragall
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést; 
rámutat arra, hogy a gazdasági 
fellendülés elérése érdekében a gazdaság 
„mezoszintjére” összpontosító 
(régióközpontú) megközelítésmódra van 
szükség;

Or. en

Módosítás 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban a trojka téves politikájának 
következtében bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

Or. fr

Módosítás 32
José Blanco López

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 3. úgy véli, hogy a számos európai 
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országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést, és 
a munkanélküliség növekedését vonja 
maga után;

Or. es

Módosítás 33
Anne Sander

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak
az ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. úgy véli, hogy a válság számos európai 
országban negatív hatást gyakorolt az ipari 
struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezetett, és a gyártók 
számára megnehezítette a hitelhez való 
hozzáférést;

Or. fr

Módosítás 34
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és a gyártók számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

3. úgy véli, hogy a számos európai 
országban bevezetett megszorító 
intézkedések negatív hatást gyakorolnak az 
ipari struktúrákra, ami a beruházások 
csökkenéséhez vezet, és az ágazatban 
tevékenykedő termelők számára 
megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

Or. it
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Módosítás 35
Barbara Kappel

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a pénzügyi piac 
töredezettsége, az európai vállalkozások 
kockázatkerülése, valamint a visszafogott 
innovációs kultúra gátolja a 
foglalkoztatást és a növekedést;

Or. de

Módosítás 36
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

törölve

Or. en

Módosítás 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

törölve

Or. en

Módosítás 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

4. hangsúlyozza, hogy az egyik 
legfontosabb cél az új és tisztességes 
munkahelyek kohéziós politikai 
eszközökkel történő létrehozása; ezért 
rámutat arra, hogy a tagállamoknak a 
jelenlegi finanszírozási időszakra 
vonatkozó operatív programjaik 
végrehajtásakor a tisztességes 
munkahelyek létrehozására kell 
összpontosítaniuk politikáikat annak 
érdekében, hogy intézkedéseket hozzanak 
a magas ifjúsági munkanélküliségi 
rátákkal szemben, és lehetővé tegyék a 
régiók számára, hogy egészséges és 
fenntartható gazdaságokat alakítsanak ki;

Or. en

Módosítás 39
Ernest Maragall
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget; emlékeztet arra, hogy 
minden beruházásnak és projektnek 
fokoznia kell a környezet védelmét, 
különösen a megújuló energiaforrások és 
az energiahatékonysági intézkedések 
előmozdítása érdekében; továbbá 
emlékeztet arra, hogy a környezetbarát 
termékek és szolgáltatások globális piaca 
2020-ig a várakozások szerint 
kétszeresére, évi mintegy 2 billió euróra 
nő1a;

__________________
1a „A környezetvédelem és az 
energiahatékonyság fejlődésétől függő 
munkahelyek száma” című jelentés, 9. o. 
(http://ec.europa.eu/environment/enveco/j
obs/pdf/jobs.pdf).

Or. en

Módosítás 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 

4. úgy véli, hogy a kohéziós politika alá 
tartozó valamennyi új projekt és beruházás 
a lehető legjobb eredmények és hatás 
elérését célozza, és tiszteletben tartja az új 
teljesítménykeretet az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
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kötelezettséget; fellendítése érdekében;

Or. en

Módosítás 41
Barbara Kappel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy, a 
foglalkoztatás bővítésére irányuló 
célkitűzést, ugyanakkor jogi és gazdasági 
megfontolások alapján elveti a 
foglalkoztatással kapcsolatos kötelező 
jellegű előírás bevezetését1a;

__________________
1a A foglalkoztatással kapcsolatos előírás 
közvetlenül kiszorító hatáshoz vezetne, és 
a beruházásokat a hosszú távon 
eredményes projektektől a rövid távú, 
szalmalángszerű projektek felé terelné át. 

Or. de

Módosítás 42
Anne Sander

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos
álláshelyek teremtésére vonatkozó 

4. üdvözli, hogy az uniós források által a 
2014–2020 közötti időszakban támogatott 
új projektek és beruházások lehetővé 
teszik minőségi új álláshelyek 
létrehozását;
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kötelezettséget;

Or. fr

Módosítás 43
Nadine Morano

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell a helyi 
foglalkoztatást elősegítő előírásokat;

Or. fr

Módosítás 44
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott projekteknek és 
beruházásoknak új álláshelyek
létrehozását kell célul kitűzniük;

Or. en

Módosítás 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy helyi 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja a helyi 
munkavállalóknak kínált, új és biztos, 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

Or. fr

Módosítás 46
Herbert Reul

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

4. úgy véli, hogy az uniós források által 
támogatott új projekteknek és 
beruházásoknak alapvetően és lehetőség 
szerint új és biztos álláshelyek teremtésére 
kell irányulniuk;

Or. de

Módosítás 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az uniós források által 4. úgy véli, hogy az uniós források által 
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támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget;

támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy 
foglalkoztatással kapcsolatos előírást, 
amely magában foglalja az új és biztos 
álláshelyek teremtésére vonatkozó 
kötelezettséget; ennek érdekében 
elsődlegesen a jövedelmező és 
termelékeny projektekbe kell beruházni;

Or. fr

Módosítás 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy létfontosságú 
különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (mkkv-k) és a dolgozói 
szövetkezetek fokozottabb támogatásáról 
rendelkezni termelékenységük stabil üzleti 
környezetben való fellendítése, a piaci 
erőfölénnyel bíró nagyvállalatok és 
vállalatcsoportok hatásának minimálisra 
csökkentése, továbbá a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, valamint a dolgozói 
szövetkezetek létrehozásának és 
növekedésének előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 49
Paul Tang

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az uniós beruházások – a gazdasági 
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növekedésre és a munkahelyteremtésre 
gyakorolt hatásuk maximalizálása 
érdekében – olyan tematikus prioritásokra 
összpontosuljanak, mint a kutatás és az 
innováció, a digitális menetrend, a kis- és 
középvállalkozások támogatása, valamint 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság;

Or. en

Módosítás 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a tőkepiaci unióról szóló 
javaslatot, és úgy véli, hogy az fontos 
eszközként szolgál az európai beruházási 
terv kiegészítéséhez és a kkv-k hitelhez 
jutásának javításához azáltal, hogy 
alternatív finanszírozási forrásokat teremt 
és fejleszt tovább a banki kölcsönök 
mellett, többek között az első nyilvános 
ajánlattétel javítása révén;

Or. en

Módosítás 51
Barbara Kappel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a hiányzó strukturális 
reformok által táplált, nem hatékony belső 
költségstruktúrák távol tartják a 
magánbefektetőket;
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Or. de

Módosítás 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhív a tőkepiaci unió gyors 
bevezetésére és felhasználására, 
támogatva az európai zártkörű kibocsátási 
piacok fejlesztésére irányuló, az ipar által 
vezérelt munkát, és segítve a hosszú távú 
beruházási alapok felhasználását; egy 
sikeres tőkepiaci unió csökkenteni fogja 
az uniós pénzügyi piacok töredezettségét, 
elősegítve ezáltal a finanszírozási 
költségek csökkenését;

Or. en

Módosítás 53
Paul Tang

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a beruházásoknak 
olyan területekre kell összpontosulniuk, 
amelyek sokszorozó hatást 
gyakorolhatnak a foglalkoztatásra és a 
növekedésre, ideértve az innovációba és az 
oktatásba történő beruházásokat;

Or. en

Módosítás 54
Paul Tang
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Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. rámutat a munkahelyteremtés, az 
intelligens növekedés, valamint a digitális 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság regionális motorjaiként működő 
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 
regionális finanszírozás fontosságára;

Or. en

Módosítás 55
Paul Tang

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. hangsúlyozza a kohéziós politikai 
támogatás fontosságát az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
áttérés és a 2020-as, illetve 2030-as szén-
dioxid-csökkentési, energiahatékonysági 
és megújuló energiára vonatkozó célok 
elérése szempontjából;

Or. en

Módosítás 56
Paul Tang

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. megjegyzi, hogy az uniós forrásokból 
finanszírozott projektekről való 
jelentéstétel általában a szabályoknak és a 
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rendeleteknek való megfelelésre 
összpontosít, nem pedig az elért 
hatásokra, ami miatt hiányosak az 
ismeretek az uniós támogatások 
eredményességével kapcsolatban; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy az 
uniós kiadások hatásának fokozása 
érdekében fontos az uniós források 
hatásával kapcsolatos szisztematikus 
információgyűjtés;

Or. en

Módosítás 57
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, 
hogy 2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell 
a környezetvédelmet;

törölve

Or. en

Módosítás 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, 
hogy 2020-ra az ipar GDP-hez való 

törölve
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hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell 
a környezetvédelmet;

Or. fr

Módosítás 59
Ernest Maragall
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, 
hogy 2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell 
a környezetvédelmet;

5. felismerve, hogy a kutatás és a fejlesztés 
alapvető szerepet tölt be a kohéziós 
politikai célkitűzések megvalósítása 
szempontjából, határozottan támogatja az 
Unión belüli innovációs szakadék 
csökkentését prioritásnak tekintő „relatív 
innováció” megközelítésmódját a kutatás-
fejlesztés vonatkozásában; kéri az uniós 
régiók versenyképességét fellendíteni 
képes intelligens szakosodás 
koncepciójának további egyértelműsítését;

Or. en

Módosítás 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, 
hogy 2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 

5. hangsúlyozza a kohéziós források 
hatékony felhasználásának fontosságát 
annak érdekében, hogy a maximális 
hatást fejtsék ki az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítása és 
különösen a kkv-k, a kutatás és az 
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befektetésnek és projektnek fokoznia kell 
a környezetvédelmet;

innováció, valamint az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló intézkedések 
támogatása terén; emlékeztet arra, hogy a 
kohéziós politikát beruházási eszközként 
kell használni, és nemzeti és regionális 
reformpolitikákkal kell kísérni;

Or. en

Módosítás 61
Barbara Kappel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell 
a környezetvédelmet;

5. kiszámítható keretfeltételeket sürget a 
magánbefektetők számára a közlekedési 
és stratégiai infrastruktúra, az innováció, 
a kutatás és a fejlesztés területén, mivel 
ezek nélkül lehetetlen lesz elérni azt a 
célkitűzést, hogy 2020-ra az ipar GDP-hez 
való hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
kéri, hogy jöjjön létre megfelelő egyensúly 
az újraiparosítás, illetve a környezet- és 
éghajlatvédelem célkitűzései között;

Or. de

Módosítás 62
Paul Tang

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
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befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet; üdvözli az új Európai 
Stratégiai Beruházási Alapot; felhívja a 
Bizottságot, hogy a potenciális tőkeáttételi 
hatás maximalizálása érdekében hangolja 
össze az ESBA kiadásait a kohéziós 
politika költségvetésén belüli meglévő 
előirányzatokkal;

Or. en

Módosítás 63
Renato Soru

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelme; úgy véli továbbá, hogy 
a befektetéseknek a fenntartható és zöld 
növekedéshez szükséges feltételek 
megteremtésében kulcsfontosságú 
szerepet játszó innovatív ágazatokra kell 
összpontosítaniuk;

Or. it

Módosítás 64
Anne Sander

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 5. kéri, hogy tegyenek több beruházást az 
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állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi
befektetésnek és projektnek fokoznia kell 
a környezetvédelmet;

élvonalbeli ipari ágazatokban, valamint a 
hagyományos iparágak modernizálása és 
digitalizálása területén, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy emellett a
befektetéseknek és a projekteknek hozzá 
kell járulniuk a környezet védelméhez és a 
fenntartható fejlődés újbóli 
beindulásához;

Or. fr

Módosítás 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell 
a környezetvédelmet;

5. stabilabb és jobb szabályozási 
környezetet sürget nemzeti és uniós 
szinten egyaránt annak érdekében, hogy 
az Unió vonzóbbá váljék különösen a 
magánberuházások számára, amelyek 
nélkül lehetetlen lesz elérni azt a 
célkitűzést, hogy 2020-ra az ipar GDP-hez 
való hozzájárulását akár 20%-ra növeljék;

Or. en

Módosítás 66
Nadine Morano

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
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2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet; emlékeztet továbbá 
arra, hogy mindezek a beruházások és 
projektek nem finanszírozhatók kizárólag 
hitelekből, és nem téríthetnek le az 
államadósság és a költségvetési hiány 
csökkentésének útjáról;

Or. fr

Módosítás 67
Ivan Jakovčić

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

5. kéri, hogy a tagállamok, a helyi és a 
regionális hatóságok tegyenek több 
szociális és összehangolt állami 
beruházást, amelyek nélkül lehetetlen lesz 
elérni azt a célkitűzést, hogy 2020-ra az 
ipar GDP-hez való hozzájárulását akár 
20%-ra növeljék; emlékeztet arra, hogy 
valamennyi befektetésnek és projektnek 
fokoznia kell a környezetvédelmet;

Or. en

Módosítás 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 

5. kéri, hogy az államok tegyenek több 
szociális és állami beruházást, amelyek 
nélkül lehetetlen lesz elérni azt a 
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2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

célkitűzést, hogy 2020-ra az ipar GDP-hez 
való hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

Or. fr

Módosítás 69
Herbert Reul

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

5. kéri, hogy tegyenek több állami és 
magánberuházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
versenyképességet;

Or. de

Módosítás 70
Csaba Molnár

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek hozzá kell 
járulni a környezetvédelmi célok 
eléréséhez;
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Or. hu

Módosítás 71
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell 
a környezetvédelmet;

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül szinte 
lehetetlen lenne elérni azt a célkitűzést, 
hogy 2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy a befektetéseknek és 
projekteknek fokozniuk kell a 
környezetvédelmet;

Or. it

Módosítás 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és 
állami beruházást, különösen a kutatás és 
a fejlesztés területén, amelyek nélkül 
lehetetlen lesz elérni azt a célkitűzést, hogy 
2020-ra az ipar GDP-hez való 
hozzájárulását akár 20%-ra növeljék; 
emlékeztet arra, hogy valamennyi 
befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet és a fenntartható 
fejlődést;

Or. fr
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Módosítás 73
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. bírálja, hogy az uniós alapokból 
származó források odaítélésekor magán a 
kiadáson és az adminisztratív 
szabályoknak való megfelelőségen van a 
hangsúly, nem pedig a kézzelfogható 
eredmények elérésén, aminek 
következtében nem értékelhető 
megfelelően az uniós finanszírozás 
hatása, és nem mérhető fel, hogy mely 
intézkedések lennének a 
leghatékonyabbak az uniós régiók 
gazdasági fejlődésének előmozdításához;

Or. lt

Módosítás 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét 
és a tisztességes munka mindenki 
számára.

törölve
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(Egy ilyen stratégia nem tartozhat az Unió 
hatáskörébe, különösen ha az Unió 
továbbra is dogmatikusan ellenzi a 
szükséges protekcionista intézkedéseket.)

Or. fr

Módosítás 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét 
és a tisztességes munka mindenki 
számára.

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amelynek végső célja a 
munkanélküliség kezelése, valamint a 
versenyképesség, a növekedés és a 
munkahelyteremtés biztosítása.

Or. en

Módosítás 76
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a
következőket: nagyobb növekedést, több 

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget, és nagyobb növekedést 
és több munkahelyet biztosít, az Unióban 
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munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét 
és a tisztességes munka mindenki 
számára.

szükséges gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió megvalósításának egyik 
eszközeként.

Or. en

Módosítás 77
Barbara Kappel

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét és 
a tisztességes munka mindenki számára.

6. kéri olyan inkluzív európai 
újraiparosítási stratégia kialakítását, amely 
fiskális ösztönzők alkalmazása és a 
kiszorítás veszélye nélkül kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, mivel ez az Unióban 
szükséges gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió megvalósításának egyik módja; 
úgy véli, hogy a legfőbb cél a fenntartható 
fejlődés és a magas életszínvonal, továbbá 
a jólét és a tisztességes munka mindenki 
számára.

Or. de

Módosítás 78
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét és
a tisztességes munka mindenki számára.

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, mivel ez az Unióban 
szükséges gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió megvalósításának, az egyéneket 
megillető alapvető jogok védelmének, 
valamint a gazdasági és a szociális 
célkitűzések közötti egyensúly 
fenntartásának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét, a 
tisztességes munka és a tisztességes bér 
mindenki számára.

Or. lt

Módosítás 79
José Blanco López

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét és 
a tisztességes munka mindenki számára.

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik eszközeként, 
különös tekintettel az elnéptelenedés és az 
elöregedés által érintett térségekre; úgy 
véli, hogy a legfőbb cél a fenntartható 
fejlődés és a magas életszínvonal, továbbá 
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a jólét és a tisztességes munka mindenki 
számára.

Or. es

Módosítás 80
Nadine Morano

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét és 
a tisztességes munka mindenki számára.

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, megerősített társadalmi 
párbeszédet, továbbá a közegészségügyhöz 
és az oktatáshoz való hozzáférést, az 
Unióban szükséges gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió megvalósításának egyik 
eszközeként; úgy véli, hogy a legfőbb cél a 
fenntartható fejlődés és a magas 
életszínvonal, továbbá a jólét és a 
kibontakozás mindenki számára a szakmai 
és a magánéletben egyaránt.

Or. fr

Módosítás 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, valamint jobb 
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közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét és 
a tisztességes munka mindenki számára.

munkakörülményeket, továbbá 
előmozdítja a biztonság biztosítására és a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférésre irányuló intézkedéseket, az 
Unióban szükséges gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió megvalósításának egyik 
eszközeként; úgy véli, hogy a legfőbb cél a 
fenntartható fejlődés és a magas 
életszínvonal, továbbá a jólét és a 
tisztességes munka mindenki számára.

Or. en

Módosítás 82
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét és 
a tisztességes munka mindenki számára.

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget, nagyobb növekedést és
több munkahelyet biztosít, védi a 
munkavállalók jogait, továbbá garantálja
a közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, a nagyobb fokú gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió
előmozdítását és megvalósítását szem előtt 
tartva az Unióban; úgy véli, hogy a 
legfőbb cél a fenntartható fejlődés és a 
magas életszínvonal, továbbá a jólét és a 
tisztességes munka mindenki számára.

Or. it

Módosítás 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét és 
a tisztességes munka mindenki számára.

6. kéri olyan inkluzív, az államokon 
alapuló ipari stratégia kialakítását, amely 
kezeli a munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, a szükséges gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik eszközeként; úgy 
véli, hogy a legfőbb cél a fenntartható 
fejlődés és a magas életszínvonal, továbbá 
a jólét és a tisztességes munka mindenki 
számára.

Or. fr

Módosítás 84
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét és 
a tisztességes munka mindenki számára.

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik eszközeként; úgy 
véli, hogy a legfőbb cél a fenntartható 
fejlődés és a magas életszínvonal, 
biztosítva minden ember méltóságát, 
továbbá a jólét és a tisztességes munka 
mindenki számára.

Or. en
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Módosítás 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, amely az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik módja; úgy véli, 
hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés 
és a magas életszínvonal, továbbá a jólét és 
a tisztességes munka mindenki számára.

6. kéri olyan, jövedelmező és hosszú távú 
projektekre épülő inkluzív ipari stratégia 
kialakítását, amely kezeli a 
munkanélküliséget és biztosítja a 
következőket: nagyobb növekedést, több 
munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a 
közegészségügyhöz és az oktatáshoz való 
hozzáférést, az Unióban szükséges 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósításának egyik eszközeként; úgy 
véli, hogy a legfőbb cél a fenntartható 
fejlődés és a magas életszínvonal, továbbá 
a jólét és a tisztességes munka mindenki 
számára.

Or. fr

Módosítás 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az innovatív és 
produktív kutatási tevékenységek lehetővé 
tétele érdekében tovább kell növelni a 
kutatásra és a fejlesztésre szánt 
forrásokat; ezért kéri a meglévő 
finanszírozási intézkedések, azaz az 
európai strukturális és beruházási alapok 
és a Horizont 2020 forrásainak jobb 
összehangolását az 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
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foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. közvetlen támogatást szorgalmaz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások szilárd 
növekedésének és fenntartható 
fejlődésének előmozdítása érdekében, 
hogy ezáltal növekedjen a munkaerő 
termelékenysége és az erőforrás-
felhasználás hatékonysága, és lépést 
lehessen tartani a formálódó tudásalapú 
társadalommal, illetve a kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen alapuló 
fejlődéssel, különösen azon 
tagállamokban, amelyeket a válság 
súlyosabban érintett a mikro-, kis- és 
középvállalkozások megszűnése 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 88
Csaba Molnár

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. kéri a tagállamoktól az Ifjúsági 
Garancia program felgyorsítását, mivel 
arányaiban a fiatal, pályakezdő 
munkavállalók elhelyezkedését sújtotta 
legjobban a válság, a régiók felében az 
ifjúsági munkanélküliség aggasztó 
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méreteket öltött;

Or. hu

Módosítás 89
Csaba Molnár

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 b. kéri, hogy a kohéziós támogatásokon 
belül kerüljön kidolgozásra egy külön 
program a leghátrányosabb régiók 
felzárkóztatása érdekében, célzott 
beruházásokkal, képzésekkel, munkahely-
teremtéssel, a helyközi közlekedés
fejlesztésével. Leszakadó régiókkal 
lehetetlen elérni a 2020-as céljait;

Or. hu

Módosítás 90
Barbara Kappel

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri, hogy a beruházási tervet 
használják fel a belső piac pénzügyi, 
távközlési, energiaügyi, közlekedési és 
szolgáltatási területen történő 
kiteljesítésére irányuló erőfeszítések 
előmozdítására;

Or. de

Módosítás 91
Barbara Kappel



PE546.684v01-00 48/48 AM\1046267HU.doc

HU

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. a foglalkoztatási helyzet javítása 
érdekében sürgeti a kkv-k jogi és 
szabályozási téren történő 
tekintetbevételét, valamint a hitelhez jutás 
megkönnyítését a munkahelyeket teremtő 
vállalkozások számára, függetlenül azok 
méretétől;

Or. de

Módosítás 92
Barbara Kappel

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. sürgeti a digitális belső piac 
kiteljesítését a vállalkozások innovációs 
helyzetének, a vállalkozások közötti tudás-
és ötletmegosztásnak, valamint a 
vállalkozások európai szintű 
versenyképességének és innovációs 
erejének javítása érdekében.

Or. de


