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Módosítás 1
Hélène Laporte

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 
szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

1. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 
szociális modellt, mint értékes 
hozzájárulást;

Or. en

Módosítás 2
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
tagállamok társadalmi és gazdasági 
rezilienciájának erősítésére, másrészt 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
válságkezelést a digitális átállás átalakító 
jellegű törekvéseivel ötvözzék; megemlíti 
továbbá a környezeti fenntarthatóságra 
helyezett hangsúlyt, amelyet az 
államháztartás hosszú távú 
fenntarthatóságának tiszteletben tartása 
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szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

mellett kell megvalósítani, megfelelően 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiindulási állapotát; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság következtében központi 
kérdéssé vált a strukturális reformok 
szükségessége az azonnali helyreállítás és 
a hosszú távú reziliencia támogatása 
érdekében, és megjegyzi, hogy a portugál 
elnökség e tekintetben  hangsúlyozza az 
európai szociális modellt;

Or. en

Módosítás 3
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 
szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

1. tudomásul veszi a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; aggodalmát fejezi ki a 
Covid19-válság által előidézett mély 
recesszió, a munkanélküliség jelentős 
emelkedése, a polgárok keresetének 
jelentős visszaesése, a szegénység és 
társadalmi kirekesztettség által 
veszélyeztetett emberek milliói, a családon 
belüli és nemi alapú erőszak esetei 
számának növekedése, valamint a 
tagállamok és régióik közötti növekvő 
egyenlőtlenségek miatt; hangsúlyozza, 
hogy a Covid19-válság radikálisan 
megváltoztatta a reformok, a helyreállítás 
és a reziliencia fogalmát, és kiemeli, hogy 
a portugál elnökség e tekintetben 
hangsúlyozza az európai szociális modellt 
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mint értékes hozzájárulást;

Or. en

Módosítás 4
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 
szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
versenyképes fenntarthatóság és kohézió 
megvalósítására, a stabil helyreállítást 
célzó reformok támogatására, miközben 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia 
szükségességére, és kiemeli, hogy a 
portugál elnökség e tekintetben 
hangsúlyozza az európai szociális modellt 
mint értékes hozzájárulást;

Or. en

Módosítás 5
Victor Negrescu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
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társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 
szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség 
hangsúlyozza az európai szociális 
modellnek mint az európai helyreállítás fő 
pillérének javítását és megerősítését, a 
szociális jogok európai pillérének 
megvalósítását és az EU stratégiai 
autonómiájának megerősítését;

Or. en

Módosítás 6
Fabienne Keller, Martin Hojsík, Moritz Körner, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Mauri 
Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 
szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

1. üdvözli a 2021. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia értékelését, valamint azt, 
hogy a stratégia egyrészt fokozott hangsúlyt 
fektet a társadalmi és környezeti 
szempontokra, másrészt hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a válságkezelést az Európai 
Szemeszter során azonosított reformokkal, a 
zöld megállapodás átalakító erejű 
törekvéseivel és a digitális átállással ötvözzék; 
hangsúlyozza, hogy a Covid19-válság hatással 
van a reformok, a helyreállítás és a reziliencia 
fogalmára, és kiemeli, hogy a portugál 
elnökség e tekintetben hangsúlyozza az 
európai szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;;

Or. en
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Módosítás 7
Eider Gardiazabal Rubial

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2021. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia értékelését, valamint 
azt, hogy a stratégia egyrészt fokozott 
hangsúlyt fektet a társadalmi és környezeti 
szempontokra, másrészt hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a válságkezelést a 
zöld megállapodás átalakító erejű 
törekvéseivel és a digitális átállással 
ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 
szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

1. üdvözli a 2021. évi éves fenntartható 
növekedési stratégia átfogó értékelését, 
valamint azt, hogy a stratégia egyrészt 
fokozott hangsúlyt fektet a társadalmi és 
környezeti szempontokra, másrészt 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
válságkezelést és a helyreállítási 
törekvéseket az európai zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság és annak gazdasági 
következményei hatással vannak a 
reformok, a helyreállítás és a reziliencia 
fogalmára, és kiemeli, hogy a portugál 
elnökség e tekintetben hangsúlyozza az 
európai szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

Or. en

Módosítás 8
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű törekvéseivel és a digitális 
átállással ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a 

1. üdvözli a 2021. évi éves 
fenntartható növekedési stratégia 
értékelését, valamint azt, hogy a stratégia 
egyrészt fokozott hangsúlyt fektet a 
társadalmi és környezeti szempontokra, 
másrészt hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a válságkezelést a zöld megállapodás 
átalakító erejű és kulcsfontosságú 
törekvéseivel és a digitális átállással 
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Covid19-válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 
szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

ötvözzék; hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válság hatással van a reformok, a 
helyreállítás és a reziliencia fogalmára, és 
kiemeli, hogy a portugál elnökség e 
tekintetben hangsúlyozza az európai 
szociális modellt mint értékes 
hozzájárulást;

Or. en

Módosítás 9
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 1a. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
világjárvány nagymértékben csökkenteni 
fogja sok tagállam rövid és középtávú 
pénzügyi mozgásterét, és aláássa a 
sürgető politikai kihívások – többek között 
a fenntartható növekedés előremozdítása, 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az 
egészségügyi és gazdasági válság 
társadalmi következményeinek enyhítése 
és a jövő válságaival szembeni reziliencia 
javítása – kezelésére való képességüket;

Or. en

Módosítás 10
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 1a. megjegyzi, hogy a Bizottság 2020 
őszén kiadott gazdasági előrejelzése 
szerint az EU GDP-je 7,4%-kal (az 
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euróövezetben 7,8%-kal) csökken 2020-
ban, és 4,1%-ra (az euróövezetben 4,2%-
ra) javul 2021-re; aggodalmát fejezi ki 
azonban amiatt, hogy a hamarosan 
közzéteendő téli előrejelzés – amely a 
járvány második hullámának, a korlátozó 
intézkedések elhúzódásának és az oltási 
folyamat jelentős mértékű késedelmeinek 
hatásait fogja tükrözni – a korábbi 
előrejelzésekhez képest sokkal lassabb 
helyreállítást mutat majd; hangsúlyozza, 
hogy a kilátások bizonytalansága a 
Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos 
kivételes körülmények miatt 
mindenképpen rendkívül jelentős, és 
ennek keretében az előrejelzések készítése 
szükségképpen komoly kihívást jelent;

Or. en

Módosítás 11
Victor Negrescu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 1a. kéri az európai szemeszter és a 
digitális gazdaság és társadalom 
fejlettségét mérő mutató (DESI) 
megfelelőbb összehangolását; kéri a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy megerősítsék digitális 
infrastruktúrájukat, valamint az iskolák 
és a tanulási központok 
összekapcsoltságát és az azok által 
alkalmazott módszereket, valamint hogy 
felgyorsítsák a digitális transzformációt 
végrehajtó reformokat, biztosítva, hogy 
valamennyi európai kihasználhassa azt, 
továbbá tegyenek különös erőfeszítést 
annak érdekében, hogy mindenki számára 
hozzáférhető online oktatást biztosítsanak, 
ebben az összefüggésben emlékeztet arra, 
hogy megfelelő képzésben kell részesíteni 



PE663.218v01-00 10/41 AM\1222187HU.docx

HU

a tanárokat, oktatókat és szülőket, 
akiknek a digitális átalakulásban betöltött 
szerepe kulcsfontosságú;

Or. en

Módosítás 12
Hélène Laporte

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a 
saját forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról 
szóló rendeletről szóló megállapodások 
életképes kiindulási alapot jelentenek az 
innovatív politikák számára, és 
meggyőződése, hogy a kötvények uniós 
szintű közös kibocsátása az uniós 
államháztartás olyan radikális változását 
jelenti, amely hozzáadott értéket teremt 
azáltal, hogy közös felhasználásúvá teszi a 
saját forrásainak rendszerén alapuló 
uniós költségvetés jelenlegi 
hitelminősítését;

2. aggodalmát fejezi ki az új többéves 
pénzügyi keretben foglalt, az új saját 
források kialakítására irányuló 
intézkedések, valamint a közös adósság 
miatt, amelynek hatalmas mennyiségben 
és rövid idő alatt kibocsátott kötvényei 
nem garantálják az optimális 
hitelminősítést;

Or. en

Módosítás 13
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről (MFF), a Next Generation EU-ról 
(NGEU), a saját forrásokról szóló 
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Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, és meggyőződése, hogy 
a kötvények uniós szintű közös kibocsátása 
az uniós államháztartás olyan radikális 
változását jelenti, amely hozzáadott értéket 
teremt azáltal, hogy közös felhasználásúvá 
teszi a saját forrásainak rendszerén alapuló 
uniós költségvetés jelenlegi 
hitelminősítését;

határozatról, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközről (RRF) és a 
jogállamiságról szóló rendeletről szóló 
megállapodások életképes kiindulási alapot 
jelentenek az innovatív, fenntartható és 
társadalmilag igazságos politikák, 
reformok és beruházások számára, és 
meggyőződése, hogy a kötvények uniós 
szintű közös kibocsátása az uniós 
államháztartás olyan alapvető változását 
jelenti, amely hozzáadott értéket teremt 
azáltal, hogy közös felhasználásúvá teszi a 
saját forrásainak rendszerén alapuló uniós 
költségvetés jelenlegi hitelminősítését; 
aggodalmát fejezi ki viszont az EU 
korlátozott költségvetése, valamint a 
kohéziós és szociálpolitikák terén – 
különösen a Kohéziós Alap és az Európai 
Szociális Alap pénzügyi keretösszege 
vonatkozásában – történt jelentős 
keretcsökkentések miatt; hangsúlyozza, 
hogy teljes körűen ki kell aknázni a 
többéves pénzügyi keret és az NGEU 
nyújtotta lehetőségeket és szinergiákat;

Or. en

Módosítás 14
Margarida Marques, Pierre Larrouturou, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, és meggyőződése, hogy 
a kötvények uniós szintű közös kibocsátása 
az uniós államháztartás olyan radikális 
változását jelenti, amely hozzáadott értéket 
teremt azáltal, hogy közös felhasználásúvá 

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, amelyek 
elengedhetetlenek a meglévő, valamint a 
váratlan vagy előreláthatatlan kihívások 
kezeléséhez; és meggyőződése, hogy a 
kötvények uniós szintű közös kibocsátása 
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teszi a saját forrásainak rendszerén alapuló 
uniós költségvetés jelenlegi 
hitelminősítését;

az uniós államháztartás olyan radikális 
változását jelenti, amely hozzáadott értéket 
teremt azáltal, hogy közös felhasználásúvá 
teszi a saját forrásainak rendszerén alapuló, 
az uniós prioritások megvalósítása és a 
közberuházások és -reformok támogatása 
szempontjából létfontosságú uniós 
költségvetés jelenlegi hitelminősítését, 
valamint hogy az egy, a fenntartható és 
igazságos helyreállítást elősegítő 
gazdasági ösztönzést jelent;

Or. en

Módosítás 15
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, és meggyőződése, hogy 
a kötvények uniós szintű közös kibocsátása 
az uniós államháztartás olyan radikális 
változását jelenti, amely hozzáadott értéket 
teremt azáltal, hogy közös felhasználásúvá 
teszi a saját forrásainak rendszerén 
alapuló uniós költségvetés jelenlegi 
hitelminősítését;

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, és meggyőződése, hogy 
a kötvények uniós szintű közös kibocsátása 
paradigmaváltást jelent az uniós 
államháztartás szempontjából;

Or. en

Módosítás 16
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, és meggyőződése, hogy 
a kötvények uniós szintű közös 
kibocsátása az uniós államháztartás olyan 
radikális változását jelenti, amely 
hozzáadott értéket teremt azáltal, hogy 
közös felhasználásúvá teszi a saját 
forrásainak rendszerén alapuló uniós 
költségvetés jelenlegi hitelminősítését;

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról 
szóló rendeletről szóló megállapodások 
életképes kiindulási alapot jelentenek az 
innovatív politikák számára, és 
hangsúlyozza a Bizottság által az új MFF 
programjai és eszközei révén felvett 
tőkepiaci kölcsönökből származó 
pénzeszközök folyósításának fontosságát;

Or. en

Módosítás 17
 Fabienne Keller, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Mauri 
Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, és meggyőződése, hogy 
a kötvények uniós szintű közös kibocsátása 
az uniós államháztartás olyan radikális 
változását jelenti, amely hozzáadott értéket 
teremt azáltal, hogy közös felhasználásúvá 
teszi a saját forrásainak rendszerén alapuló 
uniós költségvetés jelenlegi 

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról 
szóló rendeletről szóló megállapodások 
életképes kiindulási alapot jelentenek az 
innovatív politikák számára, és 
meggyőződése, hogy a kötvényeknek az 
egészségügyi és gazdasági válság idején, a 
fenntartható növekedés biztosításának 
érdekében történő uniós szintű közös 
kibocsátása hatalmas áttörést jelent az 
uniós államháztartás tekintetében, ami a 
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hitelminősítését; világjárvány körülményei között 
hozzáadott értéket teremt azáltal, hogy 
közös felhasználásúvá teszi a saját 
forrásainak rendszerén alapuló uniós 
költségvetés jelenlegi hitelminősítését;

Or. en

Módosítás 18
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról 
szóló rendeletről szóló megállapodások 
életképes kiindulási alapot jelentenek az 
innovatív politikák számára, és 
meggyőződése, hogy a kötvények uniós 
szintű közös kibocsátása az uniós 
államháztartás olyan radikális változását 
jelenti, amely hozzáadott értéket teremt 
azáltal, hogy közös felhasználásúvá teszi a 
saját forrásainak rendszerén alapuló uniós 
költségvetés jelenlegi hitelminősítését;

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról és a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) szóló megállapodások 
életképes kiindulási alapot jelentenek az 
innovatív politikák számára, és 
meggyőződése, hogy a kötvények uniós 
szintű közös kibocsátása az uniós 
államháztartás olyan radikális változását 
jelenti, amely hozzáadott értéket teremt 
azáltal, hogy közös felhasználásúvá teszi a 
saját forrásainak rendszerén alapuló uniós 
költségvetés jelenlegi hitelminősítését;

Or. en

Módosítás 19
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
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Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, és meggyőződése, hogy 
a kötvények uniós szintű közös kibocsátása 
az uniós államháztartás olyan radikális 
változását jelenti, amely hozzáadott értéket 
teremt azáltal, hogy közös felhasználásúvá 
teszi a saját forrásainak rendszerén alapuló 
uniós költségvetés jelenlegi 
hitelminősítését;

Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások 
létfontosságú kiindulási alapot jelentenek 
az innovatív politikák számára, és 
meggyőződése, hogy a kötvények uniós 
szintű közös kibocsátása az uniós 
államháztartás olyan radikális változását 
jelenti, amely hozzáadott értéket teremt 
azáltal, hogy közös felhasználásúvá teszi a 
saját forrásainak rendszerén alapuló uniós 
költségvetés jelenlegi hitelminősítését;

Or. en

Módosítás 20
Monika Hohlmeier

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, és meggyőződése, hogy 
a kötvények uniós szintű közös kibocsátása 
az uniós államháztartás olyan radikális 
változását jelenti, amely hozzáadott értéket 
teremt azáltal, hogy közös felhasználásúvá 
teszi a saját forrásainak rendszerén alapuló 
uniós költségvetés jelenlegi 
hitelminősítését;

2. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi 
keretről, a Next Generation EU-ról, a saját 
forrásokról szóló határozatról, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről (RRF) és a jogállamiságról szóló 
rendeletről szóló megállapodások életképes 
kiindulási alapot jelentenek az innovatív 
politikák számára, és meggyőződése, hogy 
a kötvények egyszeri uniós szintű közös 
kibocsátása az uniós államháztartás olyan 
radikális változását jelenti, amely 
hozzáadott értéket teremt azáltal, hogy 
közös felhasználásúvá teszi a saját 
forrásainak rendszerén alapuló uniós 
költségvetés jelenlegi hitelminősítését;

Or. en

Módosítás 21
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 2a. rámutat az EU programjainak és 
alapjainak késedelmes végrehajtására – 
különösen a közös irányítású ügyek 
tekintetében – a 2014–2020-as időszak 
során; ezért arra szólítja fel a 
tagállamokat, hogy gyorsítsák fel ezen 
programok végrehajtását, hogy ne 
veszélyeztessék a 2021–2017-es többéves 
pénzügyi keret, illetve az Európai 
Helyreállítási Eszköz által finanszírozott 
programok időszerű elindítását, tekintettel 
annak szoros végrehajtási menetrendjére;

Or. en

Módosítás 22
Victor Negrescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 2a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
hatékonyabban integrálja az oktatást az 
európai szemeszter keretébe, valamint 
hogy jelenlegi témák mellett 
összpontosítson a társadalmi 
célkitűzésekre, a digitális oktatásra és az 
biztosított oktatás minőségére annak 
érdekében, hogy értékelje az oktatási 
rendszerek fejlődését és reformjait, 
valamint Unió-szerte következetesen 
ellenőrizze az uniós cselekvési tervek, 
menetrendek és helyreállítási célok 
végrehajtását;

Or. en
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Módosítás 23
Victor Negrescu

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 2b. hangsúlyozza az oktatás 
szerepének és láthatóságának növelését az 
európai szemeszter formátumában annak 
érdekében, hogy értékelje az oktatási 
rendszerek fejlődését és reformjait, 
valamint Unió-szerte következetesen 
ellenőrizze az uniós cselekvési tervek, 
menetrendek és helyreállítási célok 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 24
Victor Negrescu

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 2c. felszólítja a tagállamokat, hogy 
integrálják az Európai Parlamentnek az 
oktatásba és képzésbe tett beruházások 
előnyben részesítésére irányuló ajánlását 
azáltal, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből származó 
nemzeti költségvetés legalább 10%-át ezen 
ágazat számára allokálják, , hogy ezáltal 
megfelelően alkalmazkodhasson a 
világjárvány és a méltányos digitális és 
zöld átállás által támasztott új 
kihívásokhoz;

Or. en

Módosítás 25
Victor Negrescu
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Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 2d. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközből származó nemzeti költségvetés 
legalább 2%-ának a kulturális és kreatív 
ágazatok számára történő allokációja 
révén helyezzenek nagyobb hangsúlyt a 
kultúrára;

Or. en

Módosítás 26
Hélène Laporte

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
átformálja az európai szemeszter keretét, 
és hogy a Méltányos Átállást Támogató 
Alappal együtt példaértékű próbatétel lesz 
arra vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

3. megkérdőjelezi a Méltányos 
Átállást Támogató Alap relevanciáját és 
allokációs feltételeit az irreális 
klímasemlegességi célkitűzések 
összefüggésében;

Or. en

Módosítás 27
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal; e tekintetben 
hangsúlyozza a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek, valamint a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keret hatálya 
alá tartozó együttműködési 
megállapodások közötti szinergiák 
szükségességét; felszólítja a tagállamokat, 
hogy indokolatlan késlekedés nélkül 
terjesszék elő a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervekre, illetve az 
együttműködési megállapodásokra 
vonatkozó javaslataikat;

Or. en

Módosítás 28
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal; mindazonáltal a régiók 
kulcsszereplőit, a kkv-kat és más 
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érdekelteket aktívan be kell vonni a 
tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveinek kidolgozásába 
a fenntartható növekedés javításának és a 
méltányos átalakulás és a 
munkahelymegőrzés biztosítása 
érdekében, Európa közepén és 
perifériáján egyaránt;

Or. en

Módosítás 29
Victor Negrescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal; felszólítja a Bizottságot, 
hogy szorosan kövesse nyomon a 
tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv végrehajtásáról 
szóló jelentéseit az európai szemeszter 
gyakorlatán belül annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) 
célkitűzései milyen mértékben teljesülnek;

Or. en

Módosítás 30
Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. Hangsúlyozza, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
átformálja az európai szemeszter keretét, és 
hogy a Méltányos Átállást Támogató 
Alappal együtt példaértékű próbatétel lesz 
arra vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
REACT-EU-val, az Európai horizonttal, 
az Invest EU-val, a RescEU-val, a 
Vidékfejlesztési Alappal és a Méltányos 
Átállást Támogató Alappal együtt 
példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal; biztosítva a stratégiai és 
felelős kiadásokat, amely a gazdaság és a 
polgárok szempontjából egyaránt 
hatékony és eredményes rövid és hosszú 
távon is;

Or. en

Módosítás 31
Fabienne Keller, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Mauri 
Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és az olyan 
reformok végrehajtási kapacitásaival, a 
gazdaság és foglalkoztatásbeli növekedést 
megalapozó reformok és az európai 
politikák Európai Szemeszterhez 
nélkülözhetetlen koordinációja 
tekintetében;
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Or. en

Módosítás 32
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti szükségletekkel, prioritásokkal és 
végrehajtási kapacitásokkal; kiemeli, hogy 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz által biztosított támogatás nem 
helyettesítheti az ismétlődő nemzeti 
költségvetési kiadásokat; elutasítja a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
és a megosztott irányításra vonatkozó 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
makroökonómiai feltételrendszerét;

Or. en

Módosítás 33
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz kiegészíti az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt támogatja a strukturális reformok 
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vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

nemzeti szintű végrehajtását és nagyobb 
összhangot hoz az uniós stratégiai 
iránymutatás és pénzügyi kapacitás 
nemzeti prioritásokkal, pénzügyi 
eszközökkel és végrehajtási kapacitásokkal 
való összehangolásába;

Or. en

Módosítás 34
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alappal 
együtt példaértékű próbatétel lesz arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
iránymutatást és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti prioritásokkal és végrehajtási 
kapacitásokkal;

3. hangsúlyozza, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz átformálja az 
európai szemeszter keretét, és hogy a 
Méltányos Átállást Támogató 
Mechanizmussal és a Zöld Kötvények 
kiadásával együtt példaértékű próbatétel 
lesz arra vonatkozóan, hogy miként lehet 
összehangolni az uniós stratégiai 
prioritásokat és pénzügyi kapacitást a 
nemzeti végrehajtási kapacitásokkal;

Or. en

Módosítás 35
Margarida Marques, Pierre Larrouturou, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 3a. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
világjárvány és annak gazdasági és 
társadalmi következményei aránytalan 
mértékben érintik a nőket, illetve a 
sérülékeny és marginalizált csoportokat, 
akik az ellátási ágazatban és a 
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munkanélküliség és a lezárások által 
leginkább sújtott ágazatokban a 
munkavállalók többségét teszik ki, 
miközben fokozottan ki vannak téve a 
jelentősen megnövekedett mértékű 
családon belüli és a nemi alapú 
erőszaknak is; emlékeztet arra, hogy a 
foglalkoztatás, a fizetés és a nyugdíjak 
tekintetében is létező nemi alapú 
különbségek továbbra is hatalmasak; 
hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköznek hozzá kell 
járulnia az említett egyenlőtlenségek 
leküzdéséhez; felszólít a nemek közötti 
egyenlőség javítására az esélyegyenlőség 
biztosítása révén, és kéri a Bizottságot, 
hogy gyorsítsa fel a valamennyi uniós 
programra vonatkozó hatékony, átlátható, 
átfogó, eredményorientált és 
teljesítményalapú módszertan bevezetését;

Or. en

Módosítás 36
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 3a. hangsúlyozza, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
hároméves időtartamán túl szükséges egy 
hatékony közös pénzügyi keret 
kidolgozása is, hogy felkészüljünk a 
jövőbeni kívülről érkező sokkhatásokra; 
hangsúlyozza, hogy a demokratikus 
legitimáció megőrzése érdekében az 
említett keretnek kezelnie kell az európai 
szemeszter hiányosságait a parlamenti 
elszámoltathatóság és a demokratikus 
felügyelet hiánya terén;
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Or. en

Módosítás 37
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 3a. rámutat annak fontosságára, hogy 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz hatása tartósan pozitív legyen az 
uniós polgárok szemében, és kiemeli, hogy 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz forrásainak nem megfelelő 
felhasználása veszélyeztetheti annak 
nyilvános elfogadottságát; hangsúlyozza 
ebben az összefüggésben a nemzeti 
tervjavaslatok érdekelt feleivel való 
megfelelő nyilvános konzultáció 
fontosságát, különös tekintettel a helyi és 
regionális önkormányzatokra, a szociális 
partnerekre és a civil társadalmi 
szervezetekre, valamint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz azon forrásai 
felhasználásának felügyeletére és 
ellenőrzésére, amelyeket végső soron az 
uniós költségvetés biztosít;

Or. en

Módosítás 38
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 3a. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszter folyamata elégtelennek 
bizonyult az európai szociális és 
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foglalkoztatási szakadékok és 
egyenlőtlenségek kezeléséhez; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
sürgősen alakítsák át a pénzügyi jogi 
keretet és az európai szemeszter 
folyamatát, hogy hatékonyan 
előmozdítsák az igazságos, inkluzív és 
fenntartható növekedést az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak és a 
szociális jogok európai pillérének teljes 
bevonásával, illetve javítsák a 
demokratikus elszámoltathatóságot; 
hangsúlyozza, hogy az általános 
mentesítési záradék hatályon kívül 
helyezése a Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében csak akkor 
megvalósítható, ha az EU pénzügyi 
szabályait előbb körültekintően 
felülvizsgálják és az új körülményekre 
tekintettel módosítják;

Or. en

Módosítás 39
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a vonatkozó eredménytáblákat 
és jelzőrendszereket olyan mutatókkal, 
amelyek jobban tükrözik az uniós 
költségvetés hatását, valamint a 
társadalmi, nemi vonatkozású, 
makrogazdasági és környezeti hatásokat;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a vonatkozó eredménytáblákat 
és jelzőrendszereket olyan mutatókkal, 
amelyek jobban tükrözik az uniós 
költségvetés hatását;

Or. en

Módosítás 40
Hélène Laporte

Véleménytervezet
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4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a vonatkozó eredménytáblákat 
és jelzőrendszereket olyan mutatókkal, 
amelyek jobban tükrözik az uniós 
költségvetés hatását, valamint a 
társadalmi, nemi vonatkozású, 
makrogazdasági és környezeti hatásokat;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a vonatkozó eredménytáblákat 
és jelzőrendszereket olyan mutatókkal, 
amelyek jobban tükrözik az uniós 
költségvetés hatását;

Or. en

Módosítás 41
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a vonatkozó eredménytáblákat 
és jelzőrendszereket olyan mutatókkal, 
amelyek jobban tükrözik az uniós 
költségvetés hatását, valamint a társadalmi, 
nemi vonatkozású, makrogazdasági és 
környezeti hatásokat;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa, hogy a vonatkozó 
eredménytáblák és jelzőrendszerek jobban 
tükrözzék az uniós költségvetés hatását, 
valamint a társadalmi, nemi vonatkozású, 
makrogazdasági és környezeti hatásokat;

Or. en

Módosítás 42
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a vonatkozó eredménytáblákat 
és jelzőrendszereket olyan mutatókkal, 
amelyek jobban tükrözik az uniós 

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a vonatkozó eredménytáblákat 
és jelzőrendszereket olyan mutatókkal, 
amelyek jobban tükrözik az uniós 
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költségvetés hatását, valamint a társadalmi, 
nemi vonatkozású, makrogazdasági és 
környezeti hatásokat;

költségvetés hatását, valamint a társadalmi, 
nemi vonatkozású, makrogazdasági és 
környezeti hatásokat; kiemeli annak 
fontosságát, hogy a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítése és 
integrációja horizontális elvként 
valamennyi uniós tevékenységbe, 
politikába és programba beépüljön; kéri a 
Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a többéves 
pénzügyi keret valamennyi programjára 
vonatkozó hatékony, átlátható, átfogó, 
eredményorientált és teljesítményalapú 
módszertan bevezetését;

Or. en

Módosítás 43
Victor Negrescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 4a. kéri, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz foglalkoztatási, 
szociális ellátási, oktatási, kulturális, 
sport- és médiaágazatainak specifikus 
tevékenységeire vonatkozó összetevőket 
foglalják bele az európai szemeszter 
gyakorlatába;

Or. en

Módosítás 44
Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 4a. aggodalmának ad hangot a 
jelenlegi válság során a korlátozott állami 
forrásokkal, illetve korlátozott pénzügyi 
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kapacitással rendelkező bizonyos 
tagállamok esetében az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályoktól 
való eltérés kiterjesztésének az egységes 
piacra gyakorolt hosszú távú hatásai 
miatt; a helyreállítási alapnak biztosítania 
kell a tagállamok és az EU szoros 
együttműködését a világjárvány gazdasági 
hatásainak enyhítésében, miközben 
konkrét megoldásokat talál az egységes 
piacon belüli egyenlő versenyfeltételek 
megőrzésére és az EU régiói közötti 
gazdasági és társadalmi kohézió 
erősítésére;

Or. en

Módosítás 45
Hélène Laporte

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk a szociális jogok európai 
pillérének, az EU éghajlatváltozással és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a digitális és zöld 
átalakulásnak, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtásához;

5. hangsúlyozza a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés;

Or. en

Módosítás 46
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk a szociális jogok európai 
pillérének, az EU éghajlatváltozással és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a digitális és zöld 
átalakulásnak, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtásához;

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk a szociális jogok európai 
pillérének, az EU éghajlatváltozással és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a digitális és zöld 
átalakulásnak, az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Célkitűzéseinek, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtásához; hangsúlyozza, hogy 
javítani kell a közintézmények 
sokkhatásokkal szembeni rezilienciáját 
javításának fontosságát, hogy biztosítva 
legyen a kormányzás és a közigazgatás, 
valamint a közszolgáltatások zavartalan 
működése rendkívüli körülmények között 
is; 

Or. en

Módosítás 47
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk a szociális jogok európai 
pillérének, az EU éghajlatváltozással és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a digitális és zöld 
átalakulásnak, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtásához;

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk közös célkitűzéseket – 
többek között gazdasági reformokat, a 
szociális jogok európai pillérét, a digitális 
átalakulást, valamint a tagállamok közötti 
konvergenciát javító intézkedéseket – 
támogató politikák végrehajtásához a 
fenntartható növekedés Unió-szerte 
valamennyi tagállamban történő 
előmozdítása és megvalósítása érdekében;
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Or. en

Módosítás 48
Margarida Marques, Pierre Larrouturou, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk a szociális jogok európai 
pillérének, az EU éghajlatváltozással és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a digitális és zöld 
átalakulásnak, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtásához;

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk a szociális jogok európai 
pillérének, az EU éghajlatváltozással és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a Párizsi 
Megállapodásnak, az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak, az európai zöld 
megállapodásnak, valamint Európa 
digitális és zöld átalakulásának, továbbá a 
nemi esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 49
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk a szociális jogok európai 
pillérének, az EU éghajlatváltozással és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a digitális és zöld 
átalakulásnak, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a 

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek hozzá kell 
járulniuk a világjárvány-megelőzéshez és 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz hat pillérének végrehajtásához, 
beleértve a gazdasági versenyképességet 
és a vállalkozói létet, a társadalmi és 
területi kohéziót, az ifjúságpolitikákat, a 
szociális jogok európai pillérét, az EU 
éghajlatváltozással és biológiai 
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végrehajtásához; sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseit, a 
digitális és zöld átalakulást, valamint a 
nemi esélyegyenlőségi stratégiát;

Or. en

Módosítás 50
 Fabienne Keller, Valérie Hayer, Moritz Körner, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Mauri 
Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk a szociális jogok európai 
pillérének, az EU éghajlatváltozással és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a digitális és zöld 
átalakulásnak, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtásához;

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek sürgősen 
olyan közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
világjárvány-megelőzés, az 
államháztartások stabilitása és azok 
jövőbeni gazdasági sokkhatásokkal 
szembeni rezilienciája gazdasági 
bázisunk fenntartása érdekében, valamint 
sürgősen hozzá kell járulniuk a szociális 
jogok európai pillérének, az EU 
éghajlatváltozással és biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseinek, 
a digitális és zöld átalakulásnak, valamint 
a nemi esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 51
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 

5. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terveknek olyan 
közjavakat kell biztosítaniuk, mint a 
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világjárvány-megelőzés, valamint hozzá 
kell járulniuk a szociális jogok európai 
pillérének, az EU éghajlatváltozással és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzéseinek, a digitális és zöld 
átalakulásnak, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtásához;

megerősített közegészségügyi rendszerek, 
a világjárvány- és válságmegelőzés és -
felkészültség, a társadalmi és gazdasági 
felzárkózás, a társadalmi és gazdasági 
reziliencia, a társadalmi igazságosság és 
egyenlőség, valamint hozzá kell járulniuk 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak, 
a szociális jogok európai pillérének, az EU 
éghajlatváltozással és biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseinek, 
az igazságos digitális és zöld 
átalakulásnak, valamint a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a teljes körű 
végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 52
Margarida Marques, Pierre Larrouturou, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 5a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlamentet fokozottabban be kell vonni 
az európai szemeszter folyamatába, 
beleértve az országspecifikus ajánlásokat 
is; hangsúlyozza, hogy inkluzívabb 
társadalmi párbeszédet kell folytatni a 
szociális partnerekkel, a civil 
társadalommal, az ifjúsági szervezetekkel, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokkal az európai szemeszter 
alakítása során; emlékeztet az Európai 
Parlamentnek a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz irányításában a 
rendszeres „helyreállítási és 
rezilienciaépítési párbeszéd” révén 
betöltött szerepére, amely lehetővé teszi, 
hogy a Parlament felkérje a Bizottságot az 
Eszközzel kapcsolatos különféle kérdések 
megvitatására;

Or. en



PE663.218v01-00 34/41 AM\1222187HU.docx

HU

Módosítás 53
Margarida Marques, Pierre Larrouturou, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 5a. hangsúlyozza, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alap 
számára kidolgozandó szociális 
nyomonkövetési módszertan kulcsszerepet 
játszhat az európai szemeszter javításában 
annak érdekében, hogy a szociális és 
környezetvédelmi kérdéseket jobban 
beépítsék a költségvetési koordinációba, 
például azáltal, hogy nagyobb figyelmet 
fordítanak az agresszív adótervezésre, a 
szegénység csökkentésére, a nemek közötti 
egyenlőségre, a társadalmi 
igazságosságra, a társadalmi kohézióra és 
a felzárkózásra;

Or. en

Módosítás 54
Victor Negrescu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 5a. üdvözli, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz támogatja a 
digitális átalakulást az azzal kapcsolatban 
felmerülő költségek legalább 20%-ával, és 
e tekintetben hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a lehető legnagyobb 
számú uniós polgár részesülhessen a nagy 
sebességű adatkapcsolatok előnyeiből, 
beleértve a vidéki és távoli területek lakóit 
is;

Or. en
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Módosítás 55
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 5a. hangsúlyozza, hogy a világjárvány 
megfékezése előfeltétele a társadalmi és 
gazdasági helyreállításnak és a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek 
hatékonyságának; üdvözli a Covid19-
oltóanyagok kifejlesztése kapcsán tett 
pozitív lépéseket, amelyeket jelentős 
mértékben a Szükséghelyzeti Támogatási 
Eszköz finanszírozott, azonban 
aggodalmát fejezi ki a gyártási és szállítási 
menetrendekkel kapcsolatos meg nem 
felelés súlyos esetei miatt; kéri, hogy a 
gyakorlatban a Covid19-oltóanyagokat 
mindenki számára garantált közjavakként 
kezeljék; kéri a Bizottságot, hogy számolja 
fel a szabadalmakból és a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokból eredő 
akadályokat és korlátozásokat annak 
érdekében, hogy biztosítsa az oltóanyagok 
széles körű előállítását és időben történő 
eljuttatását valamennyi tagállamba és 
minden emberhez;

Or. en

Módosítás 56
Hélène Laporte

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megismétli annak sürgősségét, 
hogy az intézményközi megállapodásba 
foglalt ütemtervvel összhangban 

6. aggodalmát fejezi ki a közös hitel 
törlesztésére felhasználandó új saját 
források létrehozása miatt, amelyek 
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diverzifikálják az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat a 
szakpolitikai célkitűzésekkel;

azonban a jövőben tartóssá válnak majd 
és így új európai adókat fognak képezni;

Or. en

Módosítás 57
 Fabienne Keller, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megismétli annak sürgősségét, 
hogy az intézményközi megállapodásba 
foglalt ütemtervvel összhangban 
diverzifikálják az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat a 
szakpolitikai célkitűzésekkel;

6. megismétli az új források 
bevezetésének sürgősségét, hogy az 
intézményközi megállapodásba foglalt 
ütemtervvel összhangban 
diverzifikálhassák az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat
a szakpolitikai célkitűzésekkel;

Or. en

Módosítás 58
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megismétli annak sürgősségét, 
hogy az intézményközi megállapodásba 
foglalt ütemtervvel összhangban 
diverzifikálják az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat a 
szakpolitikai célkitűzésekkel;

6. emlékeztet arra, hogy a Next 
Generation EU – különösen a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
– finanszírozása a saját forrásokról szóló 
határozat tagállamok általi sürgős 
megerősítésétől függ, és kéri a 
tagállamokat a gyors megerősítési eljárás 
lefolytatására; megismétli annak 
sürgősségét, hogy az intézményközi 
megállapodásba foglalt ütemtervvel 
összhangban diverzifikálják az uniós 
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költségvetés bevételi forrásait, és 
hatékonyabban kapcsolják össze a saját 
forrásokat a szakpolitikai célkitűzésekkel; 
kiemeli, hogy az új saját forrásokból 
származó bevételeknek elégségeseknek 
kell lenniük az  Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz kiadásainak 
törlesztésére, anélkül, hogy indokolatlan 
mértékben csökkenteni kellene a 2021–
2027-es többéves pénzügyi keret 
programjainak kiadásait illetve 
beruházási eszközeit;

Or. en

Módosítás 59
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megismétli annak sürgősségét, 
hogy az intézményközi megállapodásba 
foglalt ütemtervvel összhangban 
diverzifikálják az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat a 
szakpolitikai célkitűzésekkel;

6. megismétli annak sürgősségét, 
hogy az intézményközi megállapodásba 
foglalt ütemtervvel összhangban 
diverzifikálják az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat a 
szakpolitikai célkitűzésekkel; felszólítja a 
tagállamokat, hogy további késedelem 
nélkül hagyják jóvá a saját forrásokról 
szóló határozatot;

Or. en

Módosítás 60
Eider Gardiazabal Rubial

Véleménytervezet
6 bekezdés



PE663.218v01-00 38/41 AM\1222187HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

6. megismétli annak sürgősségét, 
hogy az intézményközi megállapodásba 
foglalt ütemtervvel összhangban 
diverzifikálják az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat a 
szakpolitikai célkitűzésekkel;

6. megismétli annak sürgősségét, 
hogy az intézményközi megállapodásba 
foglalt ütemtervvel összhangban 
diverzifikálják az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat a 
szakpolitikai célkitűzésekkel, különösen a 
környezetvédelmi ösztönzők biztosítása és 
a mozgó vállalati adóalapok rögzítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 61
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megismétli annak sürgősségét, 
hogy az intézményközi megállapodásba 
foglalt ütemtervvel összhangban 
diverzifikálják az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat a 
szakpolitikai célkitűzésekkel;

6. megismétli annak sürgősségét, 
hogy az intézményközi megállapodásba 
foglalt ütemtervvel összhangban növeljék 
és diverzifikálják az uniós költségvetés 
bevételi forrásait, és hatékonyabban 
kapcsolják össze a saját forrásokat a 
szakpolitikai célkitűzésekkel;

Or. en

Módosítás 62
Margarida Marques, Pierre Larrouturou, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

 6a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésére és a nemzeti 
költségvetésekre is negatívan hat az 
adókijátszás, és átfogó megközelítésre van 
szükség az adócsalás, az adókikerülés és 
az agresszív adótervezés elleni harcban; 
ezért az európai adórésekről szóló éves 
felmérés készítésére szólít fel, amely 
magában foglalja a káros adóztatási 
gyakorlatoknak, az adókijátszás bevételi 
hatásainak stb. listáját;

Or. en

Módosítás 63
Bogdan Rzońca, Zbigniew Kuźmiuk

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és kétértelműség nélkül 
alkalmazza a jogállamiságról szóló 
rendeletet.

törölve

Or. en

Módosítás 64
Fabienne Keller, Martin Hojsík, Moritz Körner, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Vlad 
Gheorghe, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és kétértelműség nélkül 
alkalmazza a jogállamiságról szóló 
rendeletet.

7. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
jogállamiságról szóló rendeletet a 
társjogalkotók által elfogadott formában, 
teljes egészében, kétértelműség és 
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késedelem nélkül alkalmazza; 
hangsúlyozza a Bizottságnak a 
Szerződések őreként betöltött szerepét.

Or. en

Módosítás 65
Eider Gardiazabal Rubial

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és kétértelműség nélkül 
alkalmazza a jogállamiságról szóló 
rendeletet.

7. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és kétértelműség nélkül 
alkalmazza a jogállamiságról szóló 
rendeletet, amely az Unió pénzügyi érdekeit 
hivatott védeni.

Or. en

Módosítás 66
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és kétértelműség nélkül 
alkalmazza a jogállamiságról szóló 
rendeletet.

7. felhívja a Bizottságot, hogy 2021. 
január 1-jével teljes mértékben és 
kétértelműség nélkül alkalmazza a 
jogállamiságról szóló rendeletet.

Or. en

Módosítás 67
Dimitrios Papadimoulis
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
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7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és kétértelműség nélkül 
alkalmazza a jogállamiságról szóló 
rendeletet.

7. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és kétértelműség nélkül, 
azonnal alkalmazza a jogállamiságról 
szóló rendeletet;

Or. en

Módosítás 68
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

 7a. hangsúlyozza, hogy az InvestEU 
programnak jelentősen hozzá kell járulnia 
az európai gazdaság sikeres és 
fenntartható helyreállításához azáltal, 
hogy stratégiai beruházásokat generál a 
kritikus ágazatokban, és mintegy 
400 milliárd EUR-t mozgósít 
kulcsfontosságú uniós projektek 
keretében; hangsúlyozza különösen 
annak lehetőségét, hogy tőketámogatást 
biztosítsanak azon kkv-k számára, 
amelyeket a válság negatívan érintett, 
valamint a program azon potenciálját is, 
hogy javítsa a versenyképességet és a 
termelékenységet, miközben az Unión 
belül előmozdítja a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziót;

Or. en


