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A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. emlékeztet arra az álláspontjára, 
hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret éghajlattal és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
általánosan érvényesítendő céljainak túl 
kell mutatniuk az időközi jelentésben 
meghatározott célzott kiadási arányokon; 
ezért célul tűzi ki a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadások esetében a 10%-os, 
az éghajlati szempontok érvényesítésével 
kapcsolatos kiadások esetében pedig a 
30%-os szint elérését 2021-re; ismételten 
felkéri a Bizottságot, hogy egy 
keretrendelet formájában határozzon meg 
egyértelmű támogathatósági kritériumokat 
egy új, kötelező érvényű módszertanra 
vonatkozóan a releváns éghajlati és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
kiadások meghatározása és nyomon 
követése érdekében, összhangban a „Ne 
okozz kárt!” elvvel, adott esetben 
megfelelő korrekciós intézkedésekkel 
kiegészítve azt, valamint olyan ellenőrző 
mechanizmussal, amely azonosítja az uniós 
fellépések által a biológiai sokféleségre és 
az éghajlatra gyakorolt potenciális negatív 
hatásokat, eleget téve a Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak és annak a 
felszólításnak, hogy fokozatosan szüntesse 
meg a fosszilis tüzelőanyagok közvetlen és 
közvetett támogatását;
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kiadások meghatározása és nyomon 
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kötelezettségvállalásainak;



AM\1207200HU.docx PE647.645v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Or. en



AM\1207200HU.docx PE647.645v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.6.2020 A9-0110/23

Módosítás 23
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler
a PPE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20a. úgy véli, hogy a válság által 
leginkább érintett ágazatok egyikeként az 
idegenforgalomnak átfogó stratégiára van 
szüksége, amelyet a következő többéves 
pénzügyi keretben egy külön uniós 
programon keresztül külön költségvetési 
előirányzat támogat; kitart amellett, hogy 
különös figyelmet és támogatást kell 
biztosítani a kis- és családi vállalkozások 
számára, különösen az agrárturizmus és a 
kis vendéglátási szolgáltatók esetében, 
amelyek több nehézséggel szembesülnek 
majd az új biztonsági előírásoknak való 
megfelelés terén, valamint a szigeti és a 
legkülső régiók esetében is;
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