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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.6.2020 A9-0110/1

Módosítás 1
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
infrastrukturális beruházások mind az EU 
gazdaságának a jelenlegi helyzetben 
történő támogatására, mind az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 
célkitűzéseknek, valamint a fenntartható 
mobilitásra való áttérésnek megfelelnek, 
különösen a transzeurópai közlekedési 
hálózatra (TEN-T), a Shift2Rail-re és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre 
vonatkozó szakpolitikák befejezésére 
támaszkodva;

17. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
infrastrukturális beruházások mind az EU 
gazdaságának a jelenlegi helyzetben 
történő támogatására, mind az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 
célkitűzéseknek, valamint a fenntartható 
mobilitásra való áttérésnek megfelelnek, 
különösen a transzeurópai közlekedési 
hálózatra (TEN-T), a Shift2Rail-re és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre 
vonatkozó szakpolitikák befejezésére 
támaszkodva; felszólítja a Bizottságot, 
hogy az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz valamennyi projektjét hangolja 
össze a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel;
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10.6.2020 A9-0110/2

Módosítás 2
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. hangsúlyozza, hogy a közös 
agrárpolitika (KAP) és a közös halászati 
politika (KHP) az európai integráció 
sarokkövei, amelyek célja, hogy biztosítsák 
az európaiak biztonságos és jó minőségű 
élelmiszer-ellátását és élelmiszer-
önrendelkezését, az élelmiszerpiacok 
megfelelő működését, a vidéki régiók 
fenntartható fejlődését, a generációs 
megújulást, a természeti erőforrásokkal 
való fenntartható gazdálkodást és a 
biológiai sokféleség megőrzését; 
emlékeztet arra, hogy e politikák 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
mezőgazdasági termelők és a halászok 
stabil és elfogadható jövedelméhez való 
hozzájárulásban, különösen a jelenlegi 
nehéz helyzetben; emlékeztet a 2021–2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalásokkal 
kapcsolatos álláspontjára a KAP és a közös 
halászati politika költségvetésének 
megőrzése érdekében; kéri e politikák 
megerősítését, és hogy fordítsanak különös 
figyelmet a kisüzemi mezőgazdaságra és a 
kisüzemi halászatra; megjegyzi, hogy a 
KAP más uniós szakpolitikákkal együtt 
fontos szerepet fog játszani a zöld 
megállapodás ambícióinak teljesítésében;

31. hangsúlyozza, hogy a közös 
agrárpolitika (KAP) és a közös halászati 
politika (KHP) az európai integráció 
sarokkövei, amelyek célja, hogy biztosítsák 
az európaiak biztonságos és jó minőségű 
élelmiszer-ellátását és élelmiszer-
önrendelkezését, az élelmiszerpiacok 
megfelelő működését, a vidéki régiók 
fenntartható fejlődését, a generációs 
megújulást, a természeti erőforrásokkal 
való fenntartható gazdálkodást és a 
biológiai sokféleség megőrzését; 
emlékeztet arra, hogy e politikák 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
mezőgazdasági termelők és a halászok 
stabil és elfogadható jövedelméhez való 
hozzájárulásban, különösen a jelenlegi 
nehéz helyzetben; emlékeztet a 2021–2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalásokkal 
kapcsolatos álláspontjára a KAP és a közös 
halászati politika költségvetésének 
megőrzése érdekében; kéri e politikák 
megerősítését, és hogy fordítsanak különös 
figyelmet a kisüzemi mezőgazdaságra és a 
kisüzemi halászatra; megjegyzi, hogy a 
KAP más uniós szakpolitikákkal együtt 
fontos szerepet fog játszani a zöld 
megállapodás ambícióinak teljesítésében; e 
tekintetben felszólítja a Bizottságot, hogy 
elemezze, hogy a KAP reformjára 
irányuló jelenlegi javaslat milyen 
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mértékben járul hozzá ezekhez a 
törekvésekhez, és terjesszen elő megfelelő 
módosításokat;

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/3

Módosítás 3
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. hangsúlyozza, hogy megfelelő 
pénzügyi támogatást kell nyújtani egy 
valódi európai védelmi unió 
kialakításához, a stratégiai autonómia 
előmozdításához és az EU szerepének 
globális szintű történő fokozásához; 
hangsúlyozza különösen, hogy fontos 
fenntartani az álláspontját az Európai 
Védelmi Alapra és a katonai mobilitásra 
elkülönített összegek tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Védelmi 
Ügynökség (EDA), az állandó strukturált 
együttműködés (PESCO), az EDF és más 
kezdeményezések keretében biztosítani 
kell a védelmi vonatkozású politikák és 
fellépések folyamatos támogatását és 
fokozott összehangolását; sürgeti a 
Bizottságot, hogy gondoskodjon az EDA, 
és a PESCO igazgatási és működési 
kiadásainak az uniós költségvetésből 
történő finanszírozásáról, ezáltal 
helyreállítva a Parlamentnek az EUSZ 41. 
cikkében előírt költségvetési funkcióját;

törölve

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/4

Módosítás 4
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. felkéri a Bizottságot, mutasson 
példát a közbeszerzésben a jó minőséget és 
a társadalmi felelősségvállalást illetően, 
hogy a szerződéseket olyan vállalatoknak 
ítéljék oda, amelyek tiszteletben tartják a 
környezetvédelmi normákat és az alapvető 
munkaügyi normákat;

57. felkéri a Bizottságot, mutasson 
példát a közbeszerzésben a jó minőséget és 
a társadalmi felelősségvállalást illetően, 
hogy a szerződéseket olyan vállalatoknak 
ítéljék oda, amelyek tiszteletben tartják a 
környezetvédelmi normákat és az alapvető 
munkaügyi normákat, valamint az 
összeférhetetlenségek megelőzését célzó 
jobb és szigorúbb kritériumok 
érvényesítésében;

Or. en


