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HU Egyesülve a sokféleségben HU

5.11.2020 A9-0206/23

Módosítás 23
Karlo Ressler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
(2020/1998(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. 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 legalább 
10 %-os, az éghajlati szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos kiadások 
esetében pedig a legalább 30 %-os szint 
elérését 2021-re; megismétli, hogy szükség 
van egy olyan, a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítését szolgáló 
koncepcióra, amely összefogja a 
célkitűzésekre, inputokra, outputokra, 
eredményekre vonatkozó nemspecifikus 
információkat, a nemek közötti 
egyenlőséget célzó finanszírozási 
kötelezettségvállalásokat, valamint a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kiadások nyomon követésére és az azokról 
való jelentéstételre szolgáló módszertant is 
ideértve;

6. 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; megismétli, 
hogy szükség van egy olyan, a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítését 
szolgáló koncepcióra, amely összefogja a 
célkitűzésekre, inputokra, outputokra, 
eredményekre vonatkozó nemspecifikus 
információkat, a nemek közötti 
egyenlőséget célzó finanszírozási 
kötelezettségvállalásokat, valamint a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kiadások nyomon követésére és az azokról 
való jelentéstételre szolgáló módszertant is 
ideértve;
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

5.11.2020 A9-0206/24

Módosítás 24
Karlo Ressler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
(2020/1998(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy egy új, szigorú és átfogó, az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadásokra egyaránt 
vonatkozó módszertanhoz határozzon meg 
egyértelmű jogosultsági feltételeket olyan 
keretrendeletek formájában, amelyek 
biztosítják, hogy kizárólag az (EU) 
2020/852 rendelet alapján kidolgozott, 
releváns technikai vizsgálati 
kritériumokat teljesítő projekteket veszik 
figyelembe az említett kiadási célokhoz 
való hozzájárulás során, adott esetben a 
megfelelő korrekciós intézkedésekkel, 
valamint az (EU) 2020/852 rendelet 17. 
cikkében említett „jelentős károkozás 
elkerülését célzó elv” maradéktalan 
végrehajtásával együtt, az Unió Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak teljesítését 
biztosítandó, továbbá ismételten felszólít a 
fosszilis tüzelőanyagok közvetett 
támogatásának kivezetésére, a közvetlen 
támogatások esetében pedig a tilalom 
bevezetésére a teljes uniós 
költségvetésben;

törölve

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

5.11.2020 A9-0206/25

Módosítás 25
Karlo Ressler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
(2020/1998(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy egy új, szigorú és átfogó, az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadásokra egyaránt vonatkozó 
módszertanhoz határozzon meg egyértelmű 
jogosultsági feltételeket olyan 
keretrendeletek formájában, amelyek 
biztosítják, hogy kizárólag az (EU) 
2020/852 rendelet alapján kidolgozott, 
releváns technikai vizsgálati 
kritériumokat teljesítő projekteket veszik 
figyelembe az említett kiadási célokhoz 
való hozzájárulás során, adott esetben a 
megfelelő korrekciós intézkedésekkel, 
valamint az (EU) 2020/852 rendelet 17. 
cikkében említett „jelentős károkozás 
elkerülését célzó elv” maradéktalan 
végrehajtásával együtt, az Unió Párizsi 
Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak teljesítését 
biztosítandó, továbbá ismételten felszólít a 
fosszilis tüzelőanyagok közvetett 
támogatásának kivezetésére, a közvetlen 
támogatások esetében pedig a tilalom 
bevezetésére a teljes uniós 
költségvetésben;

7. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy egy új, szigorú és átfogó, az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadásokra egyaránt vonatkozó 
módszertanhoz határozzon meg egyértelmű 
jogosultsági feltételeket egy olyan 
keretrendszer formájában, amely biztosítja 
a „jelentős károkozás elkerülését célzó elv” 
végrehajtását annak szavatolása 
érdekében, hogy az Unió teljesítse a 
Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeit;
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

5.11.2020 A9-0206/26

Módosítás 26
Karlo Ressler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
(2020/1998(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz döntő 
szerepet játszik a nagy teljesítményű 
transzeurópai hálózat és a tagállamok 
közötti összeköttetések kialakításának 
előmozdításában – különösen azon 
tagállamok esetében, amelyek támogatják a 
fenntartható és a határokon átnyúló 
mobilitást, valamint a modális váltást – 
azzal a céllal, hogy 2030-ig 60%-kal 
csökkenjen a üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, az energia és közlekedési 
projektek klímasemleges, 
ellátásbiztonságot szavatoló gazdaság felé 
való elmozdulásának az európai szigeti és 
peremrégiók különleges helyzetét szem 
előtt tartó támogatásában, valamint a 
digitális átállás, többek között az uniós 
munkavállalók továbbképzése és átképzése 
szükségességének hangsúlyozásában; ezért 
jelentős emeléseket javasol;

20. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz döntő 
szerepet játszik a nagy teljesítményű 
transzeurópai hálózat és a tagállamok 
közötti összeköttetések kialakításának 
előmozdításában – különösen azon 
tagállamok esetében, amelyek támogatják a 
fenntartható és a határokon átnyúló 
mobilitást, valamint a modális váltást –, az 
energia és közlekedési projektek 
klímasemleges, ellátásbiztonságot 
szavatoló gazdaság felé való 
elmozdulásának az európai szigeti és 
peremrégiók különleges helyzetét szem 
előtt tartó támogatásában, valamint a 
digitális átállás, többek között az uniós 
munkavállalók továbbképzése és átképzése 
szükségességének hangsúlyozásában; ezért 
jelentős emeléseket javasol;
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

5.11.2020 A9-0206/27

Módosítás 27
Karlo Ressler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
(2020/1998(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
28 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

28. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
további forrásokat kell elkülöníteni „az EU 
az egészségügyért” program javára, 
különösen a Covid19-válság során 
azonosított jelentős strukturális 
szükségletek kezeléséhez való 
hozzájárulás, a fellépések kulcsfontosságú 
területeinek – például a nemzeti 
egészségügyi rendszerek fejlesztését és az 
egészségügyi egyenlőtlenségek 
csökkentését, a gyógyszerek és a válság 
szempontjából releváns egyéb termékek 
rendelkezésre állását és megfizethetőségét 
szolgáló cselekvési területek – azonosítása, 
továbbá a szexuális és reprodukciós 
egészséggel és jogokkal kapcsolatos 
hozzáférhető és biztonságos ellátások 
folyamatos és időben történő biztosítása, 
valamint többek között a rák elleni uniós 
küzdelem megerősítése érdekében;

28. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
további forrásokat kell elkülöníteni „az EU 
az egészségügyért” program javára, 
különösen a Covid19-válság során 
azonosított jelentős strukturális 
szükségletek kezeléséhez való 
hozzájárulás, a fellépések kulcsfontosságú 
területeinek – például a nemzeti 
egészségügyi rendszerek fejlesztését és az 
egészségügyi egyenlőtlenségek 
csökkentését, a gyógyszerek és a válság 
szempontjából releváns egyéb termékek 
rendelkezésre állását és megfizethetőségét 
szolgáló cselekvési területek – azonosítása, 
valamint többek között a rák elleni uniós 
küzdelem megerősítése érdekében;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

5.11.2020 A9-0206/28

Módosítás 28
Karlo Ressler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
(2020/1998(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
58 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

58. hangsúlyozza, hogy fokozatosan ki 
kell alakítani a közös uniós biztonság- és 
védelempolitika kereteit; hangsúlyozza a 
védelmi ügyekben folytatott megerősített 
európai együttműködés fontosságát, mivel 
az nemcsak biztonságosabbá teszi Európát 
és növeli az uniós polgárok védelmét, 
hanem a költségek csökkenéséhez is vezet; 
felszólít az Európai Védelmi Alap 
finanszírozásának növelésére egy olyan 
innovatív és versenyképes védelmi ipari 
bázis teljes körű előmozdítása érdekében, 
amely hozzájárul az Unió olyannyira 
szükséges stratégiai autonómiájához;

58. hangsúlyozza, hogy fokozatosan ki 
kell alakítani a közös uniós biztonság- és 
védelempolitika kereteit; hangsúlyozza a 
védelmi ügyekben folytatott európai 
együttműködés megerősítésének 
fontosságát, mivel az nemcsak 
biztonságosabbá teszi Európát és növeli az 
uniós polgárok védelmét, hanem a 
költségek csökkenéséhez is vezet; felszólít 
az Európai Védelmi Alap 
finanszírozásának növelésére egy olyan 
innovatív és versenyképes védelmi ipari 
bázis teljes körű előmozdítása érdekében, 
amely hozzájárul az Unió olyannyira 
szükséges stratégiai autonómiájához;

Or. en


