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Módosítás 1
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a reziliencia 
kiépítése és a Covid19-válság hatásaiból 
való kilábalás támogatása érdekében;

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter 
folyamatát;hangsúlyozza, hogy a két 
folyamatot teljes mértékben össze kell 
hangolni a reziliencia kiépítése és a 
Covid19-válság hatásaiból való 
fenntartható, méltányos és inkluzív 
kilábalás támogatása érdekében; emlékeztet 
arra, hogy a válság tovább növelte a 
társadalmi egyenlőtlenségeket, mivel az 
egészségügyi válság okozta 
munkaerőpiaci sokkhatások erősebb 
hatást gyakorolnak a munkavállalók azon 
kategóriáira, amelyek már eleve 
hátrányos helyzetben vannak1a; kiemeli a 
bérkompenzációs rendszerek fontosságát, 
amelyek hozzájárultak az EU-szerte 
munkavállalók millióit érintő 
elbocsátások és csökkentett munkaidő 
hatásainak mérsékléséhez; emlékeztet 
arra is, hogy a közszolgáltatások nyújtása 
a világjárvány miatt nagy nyomás alá 
került, és hangsúlyozza, hogy a 
megfizethető és jó minőségű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása az igazságos helyreállítás 
kulcsfontosságú eleme;
_________________
1a  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=COVID-
19_labour_effects_across_the_income_dis
tribution&oldid=503441#A_EU_level_ove
rview

Or. en
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Módosítás 2
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a reziliencia 
kiépítése és a Covid19-válság hatásaiból 
való kilábalás támogatása érdekében;

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát, és ösztönzi 
a munkahelyteremtésre irányuló 
reformokat; hangsúlyozza, hogy a két 
folyamatot teljes mértékben össze kell 
hangolni a reziliencia kiépítése és a 
Covid19-válságból való kilábalás 
támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
a gazdasági sokkhatásokra való 
felkészültség megerősítése érdekében 
biztosítani kell ezt a rezlienciát az olyan 
ágazatokban, mint az egészségügy és a 
kritikus közlekedési infrastruktúra; 
kiemeli, hogy a kritikus infrastrukturális 
ágazatokban a továbbképzés, a 
válsághelyzetekre való felkészültség és a 
munkavállalók megfelelő rendelkezésre 
állása kulcsfontosságú szerepet játszik a 
zavarok elkerülésében; kéri, hogy minden 
kormányzati szinten működjenek együtt a 
válsághelyzetekre való felkészültségi 
tervek megfelelő finanszírozással történő 
biztosítása érdekében, amely magában 
foglalná többek között a személyzet és az 
erőforrások vészhelyzeti mozgósításának 
algoritmusait;

Or. en

Módosítás 3
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a reziliencia 
kiépítése és a Covid19-válság hatásaiból 
való kilábalás támogatása érdekében;

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a reziliencia 
kiépítése és a Covid19-válság társadalmi 
és gazdasági hatásaiból való méltányos, 
inkluzív és fenntartható kilábalás 
támogatása érdekében; hangsúlyozza 
azonban, hogy az európai szemeszter 
folyamata elégtelennek bizonyult az 
európai szociális és foglalkoztatási 
egyensúlyhiányok és egyenlőtlenségek 
kezeléséhez; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy sürgősen reformálják 
meg a pénzügyi jogi keretet és az európai 
szemeszter folyamatát a méltányos, 
inkluzív és fenntartható növekedés 
hatékony előmozdítása, a valóban 
szociális Európa kiépítése és a 
demokratikus elszámoltathatóság 
erősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 4
Nils Ušakovs

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a reziliencia 
kiépítése és a Covid19-válság hatásaiból 
való kilábalás támogatása érdekében;

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a közös 
szakpolitikák és az uniós szintű stratégiai 
iránymutatás és a nemzeti szintű 
végrehajtás közötti szinergiák 
maximalizálása, a reziliencia és az erős 
társadalmi struktúrák kiépítése, a nemek 
közötti egyenlőség erősítése és valamennyi 
állami beavatkozásban a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése, valamint a 
Covid19-válság hatásaiból való kilábalás 
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támogatása érdekében, a Next Generation 
EU hatékony és célzott felhasználásával:

Or. en

Módosítás 5
Eero Heinäluoma

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a reziliencia 
kiépítése és a Covid19-válság hatásaiból 
való kilábalás támogatása érdekében;

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a reziliencia 
kiépítése és a Covid19-válság hatásaiból 
való kilábalás támogatása érdekében; 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy 
feltétlenül szigorú ellenőrzésre van 
szükség a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz alapjainak 
tagállamok általi elosztásával 
kapcsolatban annak biztosítása 
érdekében, hogy azok a hatékony, hosszú 
távú, fenntartható strukturális változásra 
irányuljanak;

Or. en

Módosítás 6
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a reziliencia 

1. megerősíti, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz átalakítja az 
európai szemeszter folyamatát; 
hangsúlyozza, hogy a két folyamatot teljes 
mértékben össze kell hangolni a reziliencia 
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kiépítése és a Covid19-válság hatásaiból 
való kilábalás támogatása érdekében;

kiépítése és a kilábalás támogatása 
érdekében, ugyanakkor meg kell őrizni a 
munkahelyeket a Covid19-válság által 
leginkább sújtott régiókban;

Or. en

Módosítás 7
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rendkívül aggasztónak tartja a 
Covid19-válság okozta mély recessziót, a 
munkanélküliség jelentős növekedését, a 
rendkívül magas ifjúsági 
munkanélküliséget, amely továbbra is 
kétszer akkora, mint az általános arány, a 
több millió munkahely elvesztését, az egy 
munkavállalóra jutó munkaórák hirtelen 
csökkenését, az emberek jövedelmének 
nagymértékű csökkenését, a dolgozói 
szegénység növekedését, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek millióit, a családon belüli és 
nemi alapú erőszak eseteinek ugrásszerű 
növekedését, valamint a tagállamok és 
régióik közötti növekvő 
egyenlőtlenségeket; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként 
a társadalmi igazságosságot, a társadalmi 
és gazdasági konvergenciát, az 
egyenlőséget, a társadalmi fejlődést és a 
teljes körű, minőségi foglalkoztatást, és 
gyorsítsák fel a szociális jogok európai 
pillérének és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak teljes körű 
végrehajtását;

Or. en
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Módosítás 8
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
az Európai Bizottság fokozott ellenőrzési 
joggal rendelkezik majd arra 
vonatkozóan, hogy a tagállamok miként, 
milyen összegben és milyen célra költik el 
a helyreállítási terv pénzeszközeit, 
technikai szempontok révén beavatkozva a 
nemzeti közigazgatások működésébe és a 
tagállamok politikáiba;

Or. en

Módosítás 9
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a legtöbb 
tagállamban a minimáljövedelem szintje a 
szegénységi küszöb alá esik; úgy véli, 
hogy a megfelelő minimálbérekre 
vonatkozó bizottsági javaslat fontos lépés 
a munkavállalók védelme, 
munkakörülményeik javítása, valamint a 
dolgozói szegénység és a 
béregyenlőtlenség elleni küzdelem terén;

Or. en

Módosítás 10
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti foglalkoztatási különbség, a nemek 
közötti bérszakadék és a nemek közötti 
nyugdíjszakadék továbbra is rendkívül 
magas; hangsúlyozza, hogy a nők, 
valamint a kiszolgáltatott és marginalizált 
csoportok foglalkoztatási lehetőségeinek 
javítása, az egyenlő díjazás biztosítása, 
valamint a munka és a magánélet közötti 
megfelelő egyensúly megteremtése 
alapvető fontosságú a méltányos, inkluzív 
és fenntartható növekedés eléréséhez; 
kiemeli annak fontosságát, hogy a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítése 
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 11
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
válság példátlan nyomás alá helyezte a 
tagállamok közegészségügyi rendszereit; 
hangsúlyozza, hogy a világjárvány 
súlyosbította a közegészségügyi 
rendszerek kapacitásával, 
hozzáférhetőségével, hatékonyságával és 
ellenálló képességével kapcsolatos 
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meglévő kihívásokat, amelyeket az állami 
egészségügyi ellátás elégtelen 
finanszírozása és beruházásai, az ellátás 
korlátozott koordinációja és integrációja, 
a gyenge alapellátás, az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés továbbra is 
fennálló akadályai és a megfelelő 
egészségügyi személyzet iránti 
kielégítetlen igény okozott; felszólít egy 
erős európai egészségügyi unió 
létrehozására az emberek egészségének 
jobb védelme, az egészségügyi válságok 
hatékonyabb megelőzése és kezelése, 
valamint a közegészségügyi rendszerek 
kapacitásának és ellenálló képességének 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 12
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. üdvözli a Covid19-oltóanyagok 
kifejlesztésével kapcsolatos pozitív 
lépéseket, de aggodalmát fejezi ki az 
oltóanyag rendelkezésre bocsátására 
vonatkozó ütemterveknek való meg nem 
felelés bejelentett esetei és a rendelkezésre 
álló mennyiségek esetleges elégtelensége 
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;
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Or. en

Módosítás 13
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt a 
szerepet növelni fogja a nemzeti 
szakpolitikáknak az olyan átfogó uniós 
célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás, a digitális átállás, valamint a 
szociális jogok európai pillérének, az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak és 
az uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiának a végrehajtása;

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt a 
szerepet növelni fogja a nemzeti 
szakpolitikáknak az olyan átfogó uniós 
célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás, a digitális átállás, valamint a 
szociális jogok európai pillérének, az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak és 
az uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiának a végrehajtása. Mindazonáltal 
a Bizottság szorosan együttműködik a 
tagállamok illetékes hatóságaival annak 
érdekében, hogy biztosítsa a Next 
Generation EU keretében rendelkezésre 
álló pénzeszközök lehető legmagasabb 
felhasználási arányát;

Or. en

Módosítás 14
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt a 
szerepet növelni fogja a nemzeti 
szakpolitikáknak az olyan átfogó uniós 
célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás, a digitális átállás, valamint a 
szociális jogok európai pillérének, az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak és 
az uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiának a végrehajtása;

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában, valamint az innovatív 
fellépések előmozdításában; kéri a 
nemzeti szakpolitikáknak az olyan átfogó 
uniós célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolását, mint az európai zöld 
megállapodás, a digitális átállás, valamint a 
szociális jogok európai pillérének, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak, az 
uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiának 
és a magas színvonalú és megfizethető 
gyermekgondozás és kisgyermekkori 
nevelésre irányuló barcelonai céloknak a 
végrehajtása;

Or. en

Módosítás 15
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt a 
szerepet növelni fogja a nemzeti 
szakpolitikáknak az olyan átfogó uniós 
célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás, a digitális átállás, valamint 
a szociális jogok európai pillérének, az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak és 
az uniós nemi esélyegyenlőségi 

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában; aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy ezt a szerepet növelni fogja a 
nemzeti szakpolitikáknak az olyan átfogó 
uniós célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás vagy a digitális átállás;
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stratégiának a végrehajtása;

Or. en

Módosítás 16
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt a 
szerepet növelni fogja a nemzeti 
szakpolitikáknak az olyan átfogó uniós 
célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás, a digitális átállás, valamint a 
szociális jogok európai pillérének, az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak és 
az uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiának a végrehajtása;

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt a 
szerepet növelni fogja a nemzeti és európai 
szakpolitikáknak az olyan átfogó uniós 
célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás, a méltányos zöld és digitális 
átállás, valamint a szociális jogok európai 
pillérének, az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak és az uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a teljes körű 
végrehajtása;

Or. en

Módosítás 17
Eider Gardiazabal Rubial

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
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kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt a 
szerepet növelni fogja a nemzeti 
szakpolitikáknak az olyan átfogó uniós 
célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás, a digitális átállás, valamint a 
szociális jogok európai pillérének, az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak és 
az uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiának a végrehajtása;

kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a fenntartható beruházásoknak a 
társadalmi fejlődés és a reziliencia irányába 
történő beindításában, összekapcsolásában 
és irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt 
a szerepet növelni fogja a nemzeti 
szakpolitikáknak és beruházásoknak az 
olyan átfogó uniós célkitűzések irányába 
történő jobb összehangolása, mint az 
európai zöld megállapodás, a digitális 
átállás, valamint a szociális jogok európai 
pillérének, az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak és az uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtása;

Or. en

Módosítás 18
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Martin Hojsík

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés és a reziliencia irányába történő 
beindításában, összekapcsolásában és 
irányításában; nagyra értékeli, hogy ezt a 
szerepet növelni fogja a nemzeti 
szakpolitikáknak az olyan átfogó uniós 
célkitűzések irányába történő jobb 
összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás, a digitális átállás, valamint a 
szociális jogok európai pillérének, az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak és 
az uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiának a végrehajtása;

2. megjegyzi, hogy a szociális és 
foglalkoztatáspolitika területén a Next 
Generation EU és az uniós költségvetés 
kiegészítő, de meghatározó szerepet 
játszhat a beruházásoknak a társadalmi 
fejlődés, különösen az oktatás és a 
reziliencia irányába történő beindításában, 
összekapcsolásában és irányításában; 
nagyra értékeli, hogy ezt a szerepet növelni 
fogja a nemzeti szakpolitikáknak az olyan 
átfogó uniós célkitűzések irányába történő 
jobb összehangolása, mint az európai zöld 
megállapodás, a digitális átállás, valamint a 
szociális jogok európai pillérének, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak és az 
uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiának a 
végrehajtása;

Or. en
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Módosítás 19
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy a Covid19-
világjárvány aránytalanul nagy 
mértékben érintette a nőket, mivel 
nemcsak, hogy ők jelentik a 
munkavállalók többségét az ápolási-
gondozási ágazatban, beleértve az 
egészségügyi ellátást is szerte az Unióban, 
hanem gyakran azzal a kihívással is 
szembesültek, hogy a nem fizetett 
gondozási munkát össze kellett 
egyeztetniük a foglalkoztatási 
feladataikkal, ami különösen nehéz az 
egyedülálló anyák vagy a kisgyermekesek 
számára; emellett a nők 
felülreprezentáltak a gazdasági 
tevékenységek leállítása miatt leginkább 
érintett ágazatokban, például a 
kiskereskedelemben, a vendéglátásban, az 
oktatásban, a higiénés ápolásban vagy az 
idegenforgalomban; ezért hangsúlyozza, 
hogy az európai szemeszter folyamatának 
és tágabb értelemben a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében a 
nemzeti helyreállítási tervek 
előkészítésének és jóváhagyásának 
foglalkoznia kell ezzel azáltal, hogy 
megfelelő intézkedések révén kifejezetten 
a nők szükségleteit elégítik ki;

Or. en

Módosítás 20
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a zöld és 
digitális átállás nagy lehetőségeket és 
hatalmas kihívásokat jelent az Unió és 
tagállamai, a régiók, a városok, a 
vállalkozások, a munkavállalók, a helyi 
közösségek és az emberek számára; 
emlékeztet arra, hogy a szén-dioxid-
semleges gazdaságra való átállás 
tekintetében nem minden tagállamnak és 
régiónak ugyanaz a kiindulópontja, és 
hogy a digitális szakadék továbbra is 
nagyon nagy, és a tagállamok között 
jelentős eltérések mutatkoznak; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
tegyenek meg minden szükséges 
intézkedést a méltányos és társadalmilag 
kiegyensúlyozott zöld és digitális átállás 
lehetővé tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 21
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Martin Hojsík

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a szakképzési 
rendszerek a fiatalok és a válság alatt a 
munkahelyüket elvesztők számára a 
hosszú távú foglalkoztatás felé vezető 
megbízható utat biztosítanak, ami döntő 
lépés a válság leküzdésében;

Or. en

Módosítás 22
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Martin Hojsík, Moritz Körner

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a digitális 
infrastruktúrához való hozzáférés 
továbbra is korlátozott a lakosság 
bizonyos csoportjai számára, ezért 
kiemeli, hogy növelni kell a digitalizációs 
erőfeszítések finanszírozását annak 
biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
gazdasági szereplő és fogyasztó egyenlően 
férjen hozzá a digitális eszközökhöz;

Or. en

Módosítás 23
Vlad Gheorghe, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Martin Hojsík

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a társadalmi 
igazságosság és a szegénység kockázata 
elleni küzdelem terén folytatott uniós 
programok és nemzeti intézkedések közötti 
horizontális koordináció fontosságát, 
aminek a megreformált Európai Szociális 
Alap kiváló példája; úgy véli azonban, 
hogy a szociális és foglalkoztatási hatásnak 
transzverzális szempontnak kell lennie 
valamennyi kiadási programban;

3. hangsúlyozza a társadalmi 
igazságosság és a szegénység kockázata 
elleni küzdelem – ideértve a 
gyermekszegénységet, a dolgozói 
szegénységet, a foglalkoztathatóságot 
garantáló készségek hiányát és a 
jövedelmi egyenlőtlenségeket – terén 
folytatott uniós programok és nemzeti 
intézkedések közötti horizontális 
koordináció fontosságát, aminek a 
megreformált Európai Szociális Alap 
kiváló példája; úgy véli azonban, hogy a 
szociális és foglalkoztatási hatásnak 
transzverzális szempontnak kell lennie 
valamennyi kiadási programban;

Or. en

Módosítás 24
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a társadalmi 
igazságosság és a szegénység kockázata 
elleni küzdelem terén folytatott uniós 
programok és nemzeti intézkedések közötti 
horizontális koordináció fontosságát, 
aminek a megreformált Európai Szociális 
Alap kiváló példája; úgy véli azonban, 
hogy a szociális és foglalkoztatási hatásnak 
transzverzális szempontnak kell lennie 
valamennyi kiadási programban;

3. hangsúlyozza a társadalmi 
igazságosság, az egyenlőség, a társadalmi 
fejlődés és a szegénység kockázata és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén folytatott uniós programok és nemzeti 
intézkedések közötti horizontális 
koordináció fontosságát, aminek a 
megreformált Európai Szociális Alap 
kiváló példája; úgy véli azonban, hogy a 
szociális és foglalkoztatási hatásnak 
transzverzális szempontnak kell lennie 
valamennyi kiadási programban;

Or. en

Módosítás 25
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a társadalmi 
igazságosság és a szegénység kockázata 
elleni küzdelem terén folytatott uniós 
programok és nemzeti intézkedések közötti 
horizontális koordináció fontosságát, 
aminek a megreformált Európai Szociális 
Alap kiváló példája; úgy véli azonban, 
hogy a szociális és foglalkoztatási hatásnak 
transzverzális szempontnak kell lennie 
valamennyi kiadási programban;

3. hangsúlyozza a társadalmi 
igazságosság és a szegénység kockázata és 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén folytatott uniós programok és nemzeti 
intézkedések közötti horizontális 
koordináció fontosságát, aminek a 
megreformált Európai Szociális Alap 
kiváló példája; ugyanakkor határozottan 
hangsúlyozza, hogy a szociális és 
foglalkoztatási hatásnak transzverzális 
szempontnak kell lennie valamennyi 
kiadási programban;

Or. en

Módosítás 26
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Vlad Gheorghe, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az állami és 
magán pénzügyi intézmények partnersége 
fontos lehetőségeket rejt magában a 
válság által legsúlyosabban érintett 
munkavállalók, különösen a kultúra, az 
oktatás, az idegenforgalom és a HORECA 
(szállodák, éttermek, kávézók) ágazatában 
működő kkv-k által foglalkoztatott 
munkavállalók számára;

Or. en

Módosítás 27
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az Európai 
Számvevőszék többször is felszólított az 
uniós programok közötti horizontális 
koordináció fokozására a közös ügyek 
kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 28
Vlad Gheorghe, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Martin Hojsík

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetés védőhálója, hitelfelvételi és 

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetés védőhálója, hitelfelvételi és 
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hitelnyújtási funkciói, és különösen a 
SURE-rendszer tökéletes példák arra, hogy 
az uniós költségvetés hitelképessége és 
hírneve hogyan használható fel a tagállami 
intézkedések európai prioritásokkal 
összhangban történő támogatására;

hitelnyújtási funkciói, és különösen a 
SURE-rendszer tökéletes példák arra, hogy 
az uniós költségvetés hitelképessége és 
hírneve hogyan használható fel a tagállami 
intézkedések európai prioritásokkal 
összhangban történő támogatására az 
európai történelem példa nélküli 
egészségügyi és gazdasági válságának 
kivételes körülményei közepette;

Or. en

Módosítás 29
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközből nyújtott 
támogatás nem helyettesíti az ismétlődő 
nemzeti költségvetési kiadásokat; sürgeti a 
tagállamokat, hogy hajtsanak végre 
ambiciózus, holisztikus és inkluzív 
nemzeti programokat a szociális védelmi 
politikák és a foglalkoztatás régóta 
fennálló hiányosságainak, valamint a 
Covid19-válság pusztító hatásának 
hatékony kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Vlad Gheorghe, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Martin Hojsík

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kiemeli, hogy a hazautalások 
csökkenése jelentős mértékben 
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befolyásolta egyes tagállamok GDP-
mutatóit, ami a háztartásokat a 
szegénység kockázatának tette ki; 
hangsúlyozza, hogy az európai szemeszter 
folyamatának nagy figyelmet kell 
fordítania a migráns munkavállalókra és 
a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálására;

Or. en

Módosítás 31
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az EU 
növekedési stratégiájának csökkentenie 
kell az uniós tagállamok közötti és azokon 
belüli rendszerszintű egyenlőtlenségeket, 
különösen a növekedést ösztönző 
reformok, a beruházásokra fordított 
alacsony kiadások és az egészségügyi 
ellátáshoz, többek között az e-egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen 
hozzáférés kezelése révén; hangsúlyozza, 
hogy további pénzügyi forrásokat kell 
elkülöníteni a vidéki területek 
infrastruktúrájára, oktatására, 
egészségügyi ellátására és szociális 
szolgáltatásaira;

Or. en

Módosítás 32
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálja, hogy az uniós költségvetés 
korlátozott mérete azt jelenti, hogy az 
uniós költségvetés újraelosztási és 
stabilizációs funkciói is korlátozottak; 
hangsúlyozza, hogy még fontosabb a 
többéves pénzügyi keret, a Next 
Generation EU és a saját források 
rendszerének valamennyi lehetőségét teljes 
mértékben kihasználni a nemzeti 
helyreállítás, a társadalmi igazságosság, 
valamint a környezeti, gazdasági, 
társadalmi és inkluzív reziliencia 
támogatása érdekében.

5. sajnálja, hogy az uniós költségvetés 
korlátozott mérete azt jelenti, hogy az 
uniós költségvetés újraelosztási és 
stabilizációs funkciói is korlátozottak; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a többéves 
pénzügyi keretről és a Next Generation 
EU-ról szóló tanácsi megállapodás 
nyomán a kohéziós és szociálpolitika terén 
– különösen a Kohéziós Alap és az 
Európai Szociális Alap 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó pénzügyi 
keretösszegében – jelentős csökkentéseket 
hajtottak végre; hangsúlyozza, hogy még 
fontosabb a többéves pénzügyi keret, a 
Next Generation EU és a saját források 
rendszerének valamennyi lehetőségét teljes 
mértékben kihasználni a nemzeti 
helyreállítás, a társadalmi igazságosság, 
valamint a környezeti, gazdasági, 
társadalmi és inkluzív reziliencia 
támogatása, illetve a szociálpolitikák és 
szociális beruházások ösztönzése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 33
Nils Ušakovs

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálja, hogy az uniós költségvetés 
korlátozott mérete azt jelenti, hogy az 
uniós költségvetés újraelosztási és 
stabilizációs funkciói is korlátozottak; 
hangsúlyozza, hogy még fontosabb a 
többéves pénzügyi keret, a Next 
Generation EU és a saját források 
rendszerének valamennyi lehetőségét teljes 
mértékben kihasználni a nemzeti 
helyreállítás, a társadalmi igazságosság, 
valamint a környezeti, gazdasági, 

5. sajnálja, hogy az uniós költségvetés 
korlátozott mérete – kiadásvezérelt 
jellegével és a rá irányadó egyensúlyi 
elvvel – azt jelenti, hogy az uniós 
költségvetés újraelosztási és stabilizációs 
funkciói is nagyon korlátozottak; 
hangsúlyozza, hogy még fontosabb a 
többéves pénzügyi keret, a Next 
Generation EU és a saját források 
rendszerének valamennyi lehetőségét teljes 
mértékben kihasználni a nemzeti 
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társadalmi és inkluzív reziliencia 
támogatása érdekében.

helyreállítás, a társadalmi igazságosság, 
valamint a környezeti, gazdasági, 
társadalmi és inkluzív reziliencia 
támogatása érdekében; az uniós 
költségvetés a saját források szélesebb 
tárházával történő megerősítése mellett;

Or. en

Módosítás 34
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálja, hogy az uniós 
költségvetés korlátozott mérete azt jelenti, 
hogy az uniós költségvetés újraelosztási és 
stabilizációs funkciói is korlátozottak; 
hangsúlyozza, hogy még fontosabb a 
többéves pénzügyi keret, a Next 
Generation EU és a saját források 
rendszerének valamennyi lehetőségét 
teljes mértékben kihasználni a nemzeti 
helyreállítás, a társadalmi igazságosság, 
valamint a környezeti, gazdasági, 
társadalmi és inkluzív reziliencia 
támogatása érdekében.

5. támogatja, hogy az uniós 
költségvetés korlátozott méretét, ami azt 
jelenti, hogy az uniós költségvetés 
újraelosztási és stabilizációs funkciói is 
korlátozottak;megjegyzi a többéves 
pénzügyi keret és a Next Generation EU 
által kínált lehetőségeket a gazdaság 
területén történő nemzeti helyreállítás 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 35
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálja, hogy az uniós költségvetés 
korlátozott mérete azt jelenti, hogy az 
uniós költségvetés újraelosztási és 

5. sajnálja, hogy az uniós költségvetés 
korlátozott mérete azt jelenti, hogy az 
uniós költségvetés újraelosztási és 
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stabilizációs funkciói is korlátozottak; 
hangsúlyozza, hogy még fontosabb a 
többéves pénzügyi keret, a Next 
Generation EU és a saját források 
rendszerének valamennyi lehetőségét teljes 
mértékben kihasználni a nemzeti 
helyreállítás, a társadalmi igazságosság, 
valamint a környezeti, gazdasági, 
társadalmi és inkluzív reziliencia 
támogatása érdekében.

stabilizációs funkciói is korlátozottak; 
hangsúlyozza, hogy még fontosabb a 
többéves pénzügyi keret, a Next 
Generation EU és a saját források 
rendszerének valamennyi lehetőségét teljes 
mértékben kihasználni az inkluzív 
helyreállítás, a társadalmi igazságosság, 
valamint a környezeti, gazdasági, 
társadalmi és intézményi reziliencia 
támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 36
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

megkérdőjelezi a technikai támogatási 
eszköz hozzáadott értékét azokban a 
tagállamokban, ahol az igazgatáson belüli 
tanácsadó testületek már betöltik ezt a 
szerepet;

Or. en

Módosítás 37
Vlad Gheorghe, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Moritz Körner, Martin Hojsík

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a Next 
Generation EU és a többéves pénzügyi 
keret szerinti pénzügyi forrásokat, 
valamint a helyreállítást és a rezilienciát 
célzó köz- és magánforrásokat a lehető 
leggyorsabban kell biztosítani a további 
veszteségek elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy a 
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közigazgatás minősége és hatékonysága, 
átláthatósága, valamint hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodása döntő 
fontosságú a helyreállítási források 
felhasználása szempontjából; arra kéri az 
Európai Bizottságot, hogy szükség esetén 
nyújtson segítséget a nemzeti, regionális 
és helyi közigazgatásnak speciális 
szakértői, valamint digitális és operatív 
támogatással, többek között a technikai 
támogatási eszköz révén.

Or. en

Módosítás 38
Nils Ušakovs

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 felfelé irányuló konvergenciára;

Or. en

Módosítás 39
Eider Gardiazabal Rubial

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)



PE663.219v01-00 26/26 AM\1222193HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az Európai Parlamentet bevonják, 
valamint hogy inkluzívabb szociális 
párbeszédet folytassanak a szociális 
partnerekkel, a civil társadalommal, az 
ifjúsági szervezetekkel, a helyi és 
regionális önkormányzatokkal az európai 
szemeszter, többek között az 
országspecifikus ajánlások 
kidolgozásának keretében;

Or. en

Módosítás 40
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatát fejezi ki a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz 
makrogazdasági feltételrendszere és a 
megosztott irányítású alapokat szabályozó, 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
miatt;

Or. en


