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Módosítás 1
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. szilárd és ambiciózus 2021. évi 
költségvetést szorgalmaz a tisztességes, 
inkluzív és fenntartható növekedés 
támogatása, a COVID19-válság 
társadalmi-gazdasági hatásainak 
enyhítése, a gazdasági, társadalmi és 
regionális konvergencia, a kohézió és a 
reziliencia fokozása, valamint az alapvető 
európai célkitűzések – például az európai 
zöld megállapodás, a fenntartható 
fejlesztési célok, a Párizsi Megállapodás, a 
szociális jogok európai pillére, a digitális 
átalakulás és a szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való, legkésőbb 2050-ig 
megvalósítandó igazságos átállás – 
végrehajtásának felgyorsítása érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés igazodjon a zöld 
megállapodás és a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseihez, és segítsen elérni az EU 
éghajlattal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásait 2030-ig, valamint 
a szén-dioxid-semleges gazdaságra 
vonatkozó kötelezettségvállalást legkésőbb 
2050-ig;
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Or. en

Módosítás 3
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1 a. megismétli a 2021. évi 
költségvetésre vonatkozó álláspontját, 
amely folyó árakon 192,1 milliárd euró 
kötelezettségvállalási előirányzatot 
tartalmaz, és a szóban forgó álláspontban 
szereplő összegen felüli további jelentős 
előirányzatok kialakítására való 
felszólítását a COVID19-válság 
társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése 
érdekében; e tekintetben sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy a Bizottság a 2021. évi 
költségvetési tervezetre irányuló 
javaslatából hiányzik az ambíció és a 
határozottság, mivel az a 
kötelezettségvállalások tekintetében 9,8%-
os csökkenést irányoz elő a 2020. évi 
költségvetéshez képest, és jelentős 
csökkentéseket tartalmaz az olyan 
alapvető uniós politikák és programok 
tekintetében, mint a kohézió, a 
mezőgazdaság, a kkv-k támogatása, az 
egészségügy, a kutatás és az innováció; 
hangsúlyozza, hogy ezeket a 
csökkentéseket nem lehet ellensúlyozni a 
Next Generation EU kiegészítő 
támogatásaival, és kéri a fenti politikák és 
programok jelentős megerősítését a 2021. 
évi költségvetésben;

Or. en

Módosítás 4
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1 b. hangsúlyozza, hogy a COVID19-
világjárvány által okozott szimmetrikus 
sokkhatás a tagállamok között 
aszimmetrikus következményekkel járt; 
rendkívül aggasztja a Bizottság 2020. 
nyári gazdasági előrejelzése, amely az 
eredetileg előre jelzettnél nagyobb 
eltérésekkel járó, mélyebb recessziót, 
valamint a munkanélküliség jelentős 
növekedését vetíti előre; hangsúlyozza 
ezért, hogy a válság negatív hatásainak 
leküzdése érdekében európai szinten 
szolidaritásra, ambícióra és 
határozottságra van szükség;

Or. en

Módosítás 5
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésére 
való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése ambiciózusan járuljon hozzá 
az Unió gazdaságának helyreállításához; 
üdvözli a Next Generation EU elnevezésű 
új uniós gazdaságélénkítési eszközre 
irányuló javaslatot;

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésének 
hatásaira való tekintettel növeljék meg az 
Unió 2021. évi költségvetését, hogy az 
ambiciózusan és hatékonyan járuljon 
hozzá az Unió gazdaságának méltányos, 
inkluzív, fenntartható és reziliens 
helyreállításához; elismeri az Európai 
Tanács új gazdaságélénkítési eszközre, a 
Next Generation EU-ravonatkozó 
megállapodását, amely fontos első lépést 
jelent e célkitűzés felé; sajnálja azonban, 
hogy a végleges megállapodásban 
jelentősen csökkentették a Next 
Generation EU támogatási komponensét, 
ami súlyosan megingatta a támogatások 
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és hitelek közötti egyensúlyt; sajnálatának 
ad hangot a Horizont Európa, az 
InvestEU, a vidékfejlesztés (EMVA) és a 
méltányos átmenetet biztosító alap (JTF) 
számára nyújtott kiegészítések jelentős 
csökkentése, az „az EU az 
egészségügyért” programmal, a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszközzel (NDICI) és a 
humanitárius segítségnyújtással 
kapcsolatos kiegészítések visszavonása, 
valamint a Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz teljes törlése miatt; hangsúlyozza, 
hogy ezek a csökkentések súlyosan 
aláássák a gazdaságélénkítési 
erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 6
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésére 
való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése ambiciózusan járuljon hozzá 
az Unió gazdaságának helyreállításához; 
üdvözli a Next Generation EU elnevezésű 
új uniós gazdaságélénkítési eszközre 
irányuló javaslatot;

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésének 
hatásaira való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése, amely a 2021-2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret első évének felel meg, ambiciózusan 
járuljon hozzá az Unió gazdaságának 
helyreállításához; üdvözli az Európai 
Tanács új gazdaságélénkítési eszközre, a 
Next Generation EU-ravonatkozó 
megállapodását, amely az Unió közös 
hitelfelvételén alapul, és amely a 
szimmetrikus sokkal való szembenézéshez 
szükséges szolidaritásra támaszkodik, és 
főként vissza nem térítendő 
támogatásokból, kölcsönökből és 
biztosítékokra képzett tartalékból áll; 
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üdvözli az Európai Bizottság elnökének 
arra irányuló kezdeményezését, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 324. cikkének aktiválásával 
közvetlenül bevonja a Parlamentet a 
gazdaságélénkítési tervről szóló 
tárgyalásokba;

Or. en

Módosítás 7
Esther de Lange

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésére 
való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése ambiciózusan járuljon hozzá 
az Unió gazdaságának helyreállításához; 
üdvözli a Next Generation EU elnevezésű 
új uniós gazdaságélénkítési eszközre 
irányuló javaslatot;

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésére 
való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése ambiciózusan járuljon hozzá 
az Unió gazdaságának helyreállításához; 
üdvözli a Next Generation EU elnevezésű 
új uniós gazdaságélénkítési eszközre 
irányuló javaslatot; felszólít az előzetes 
demokratikus és parlamenti ellenőrzésre, 
és ezért kéri, hogy az Európai Parlamentet 
vonják be felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén, valamint annak utólagos 
ellenőrzésébe, hogy a helyreállítási és 
szanálási eszközből származó pénzeket 
megfelelően költik-e el az európai 
polgárok érdekében és biztosítva annak 
valódi európai hozzáadott értékét;

Or. en

Módosítás 8
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. kéri, hogy a Covid19 kitörésére 
való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése ambiciózusan járuljon hozzá 
az Unió gazdaságának helyreállításához; 
üdvözli a Next Generation EU elnevezésű 
új uniós gazdaságélénkítési eszközre 
irányuló javaslatot;

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésére 
való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése hatékonyan járuljon hozzá 
az Unió gazdaságának helyreállításához; 
üdvözli a Next Generation EU elnevezésű 
új uniós gazdaságélénkítési eszközre 
irányuló javaslatot; hangsúlyozza, hogy a 
Next Generation EU által nyújtott 
bármilyen támogatást a növekedést 
ösztönző strukturális reformok 
végrehajtásától kell függővé tenni, 
amelyek a gazdasági fellendülés gerincét 
képezik;

Or. en

Módosítás 9
Gunnar Beck

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésére 
való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése ambiciózusan járuljon hozzá 
az Unió gazdaságának helyreállításához; 
üdvözli a Next Generation EU elnevezésű 
új uniós gazdaságélénkítési eszközre 
irányuló javaslatot;

1. kéri, hogy a COVID19-járvány 
kitörésére válaszul hozott nemzeti és 
regionális korlátozó intézkedések 
következtében bekövetkezett gazdasági 
visszaesést követően a 2021. évi uniós 
költségvetést igazítsák ki és irányozzák elő 
az uniós gazdaság 
helyreállítására; sajnálatát fejezi ki a Next 
Generation EU elnevezésű új uniós 
gazdaságélénkítési eszközre irányuló 
javaslat miatt, amely az EUMSZ 311. 
cikkét megsértve adósságuniót hoz létre;

Or. en

Módosítás 10
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésére 
való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése ambiciózusan járuljon hozzá 
az Unió gazdaságának helyreállításához; 
üdvözli a Next Generation EU elnevezésű 
új uniós gazdaságélénkítési eszközre 
irányuló javaslatot;

1. kéri, hogy a Covid19 kitörésére 
való tekintettel az Unió 2021. évi 
költségvetése ambiciózusan járuljon hozzá 
az Unió gazdaságának helyreállításához; 
üdvözli a Next Generation EU elnevezésű 
új uniós gazdaságélénkítési eszközre 
irányuló javaslatot, és kéri annak gyors 
elfogadását;

Or. en

Módosítás 11
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy a pénzek 
gazdaságos felhasználása elvének az EU 
által finanszírozott valamennyi beruházás 
sarokkövét kell képeznie; emlékeztet arra, 
hogy az uniós finanszírozást mérhető 
céloknak és eredményeknek kell 
kísérniük, ideértve egy olyan 
számszerűsíthető és összehasonlítható 
értékelési mechanizmust, amely lehetővé 
teszi az egyes uniós programok 
hatékonyságának összehasonlítását és 
rangsorolását;

Or. en

Módosítás 12
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés az európai polgárokat 
helyezze a fenntartható fellendülési 
stratégia középpontjába, többek között a 
zöld megállapodás megvalósítása, a szén-
dioxid-semleges gazdaság legkésőbb 2050-
ig történő megvalósítása melletti uniós 
kötelezettségvállalás teljesítése, és a 
digitális menetrend és az inkluzív ipari 
stratégia megvalósítása révén;

Or. en

Módosítás 13
Alfred Sant

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. rámutat arra, hogy a Covid19-
világjárvány aszimmetrikus hatást 
gyakorol a tagállamok gazdaságaira; 
hangsúlyozza, hogy a szolgáltatásokon 
alapuló gazdaságok, különösen az 
idegenforgalmi ágazat pusztító csapást 
szenvedtek el;

Or. en

Módosítás 14
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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1 b. felszólít a költségvetés minden 
szinten való racionalizálására; 
hangsúlyozza az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság fontosságát az uniós 
finanszírozásban részesülő szervezetek 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 15
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése, amelybe 
integrálni kell a fenntartható fejlődési 
célokat is;

2. ambiciózusabb 2021-es uniós 
költségvetés kialakítására szólít fel a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
gyors végrehajtásának támogatása 
érdekében, amelynek célja a tagállamok 
előtt álló számos társadalmi-gazdasági 
kihívás kezelése; felszólít a támogatások 
növelésére és a hitelek rugalmas 
feltételrendszerének kialakítására, jóval 
meghaladva a Stabilitási és Növekedési 
Paktum megszorító jellegű szabályainak 
előírásait; kéri, hogy az eszköz támogassa 
a méltányos, inkluzív és fenntartható 
növekedést előmozdító, valamint a 
konvergenciát, a kohéziót és a rezilienciát 
fokozó beruházásokat, összhangban az 
európai zöld megállapodás, a Párizsi 
Megállapodás céljaival, a „jelentős 
károkozás elkerülését” célzó elvvel, a 
fenntartható fejlesztési célokkal, a szociális 
jogok európai pillérével, valamint a szén-
dioxid-semleges gazdaságra való, 
legkésőbb 2050-ig történő méltányos 
átállás célkitűzésével; hangsúlyozza az 
eszköz gyors végrehajtásának 
szükségességét, és felszólít arra, hogy a 
kifizetéseket a lehető leghamarabb, 2021-
ben kezdjék meg; helyteleníti az eszközhöz 
kapcsolódó makrogazdasági feltételeket, 
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az Európai Parlament kizárását annak 
irányításából, ami eltávolodik a közösségi 
módszertől és támogatja a kormányközi 
megközelítést, valamint az Európai 
Tanács által elfogadott vészfékeljárást, 
ami káros késedelmekhez vezethet;

Or. en

Módosítás 16
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése, amelybe 
integrálni kell a fenntartható fejlődési 
célokat is;

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz gyors 
végrehajtását, amelynek célja az európai 
szemeszterben azonosított kihívások 
kezelése, amelybe integrálni kell a 
fenntartható fejlődési célokat is; 
hangsúlyozza, hogy az eszköznek a 
szociális jogok európai pillérével, a 
Párizsi Megállapodással és a „jelentős 
károkozás elkerülését” célzó elvvel 
összhangban a növekedést ösztönző 
beruházásokra kell összpontosítania, és 
összhangban kell állnia a nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervekkel; 
emlékeztet arra, hogy az uniós 
költségvetésnek támogatnia kell a 
versenyképességet, a konvergenciát, a 
fenntartható, inkluzív és kohéziót teremtő 
növekedést növelő fenntartható és 
társadalmilag kiegyensúlyozott 
strukturális reformok megvalósítását is, és 
ezzel összefüggésben sürgeti, hogy az első 
kifizetéseket 2021-ben a lehető 



AM\1211883HU.docx 13/38 PE655.919v01-00

HU

leghamarabb teljesítsék; kéri, hogy az 
Európai Parlament kapjon szerepet a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
irányításában, biztosítva az intézményi 
hatáskörök egyensúlyát, valamint azt, 
hogy az Európai Bizottság felhatalmazást 
kapjon a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Tervek nyomon 
követésére;

Or. en

Módosítás 17
Aurore Lalucq

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése, amelybe 
integrálni kell a fenntartható fejlődési 
célokat is;

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását és 
a teljes foglalkoztatottságot, amelynek 
célja az európai szemeszterben azonosított 
kihívások kezelése,  amelyet a fenntartható 
fejlesztési céloknak kell vezérelniük; 
üdvözli, hogy az Európai Bizottság 2022-
ig felfüggesztette az európai költségvetési 
szabályokat; alapvető fontosságúnak 
tartja, hogy a védzáradék hatályon kívül 
helyezése előtt véglegesítsék az uniós 
költségvetési és gazdaságpolitikai keret 
felülvizsgálatát;

Or. fr

Módosítás 18
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése, amelybe 
integrálni kell a fenntartható fejlődési 
célokat is;

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése, amelybe 
integrálni kell a fenntartható fejlődési 
célokat is; hangsúlyozza, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköznek támogatnia kell a tagállamokat 
abban, hogy teljesítsék a Párizsi 
Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeiket, és a szén-dioxid-
semleges gazdaság legkésőbb 2050-ig 
megvalósítását célzó 
kötelezettségvállalásaikat;

Or. en

Módosítás 19
Alfred Sant

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése, amelybe 
integrálni kell a fenntartható fejlődési 
célokat is;

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése, amelybe 
integrálni kell a fenntartható fejlődési 
célokat is, teljes mértékben figyelembe 
véve azt, hogy az Unión belül egyre 
nagyobb szükség van az annak különböző 
részei és régiói közötti növekvő gazdasági 
és társadalmi egyenlőtlenségek 
áthidalására;

Or. en

Módosítás 20
Eugen Jurzyca
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése, amelybe 
integrálni kell a fenntartható fejlődési 
célokat is;

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése;

Or. en

Módosítás 21
Gunnar Beck

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése, amelybe 
integrálni kell a fenntartható fejlődési 
célokat is;

2. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés támogassa a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását, 
amelynek célja az európai szemeszterben 
azonosított kihívások kezelése;

Or. en

Módosítás 22
Esther de Lange

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. felhívja a Bizottságot, hogy 
térképezze fel a zöld költségvetési 
eszközökkel kapcsolatos bevált 



PE655.919v01-00 16/38 AM\1211883HU.docx

HU

gyakorlatokat; hangsúlyozza, hogy a 
rendezett államháztartás az európai 
fiskális szabályok elsődleges célja, és hogy 
ezért a zöld beruházásokat soha nem 
szabad a Stabilitási és Növekedési Paktum 
költségvetési keretein kívül kezelni;

Or. en

Módosítás 23
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. úgy véli, hogy a rezilienciához és a 
fellendüléshez szükséges igazgatási és 
strukturális reformok kidolgozása és 
végrehajtása érdekében feltétlenül 
jelentős technikai támogatásra van 
szükség a tagállamok igazgatási 
kapacitásainak megerősítéséhez;

Or. en

Módosítás 24
Gunnar Beck

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 
problémákkal küzdő vállalkozások 
támogatásának fontosságát; kiemeli a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre 
irányuló javaslatot, és gyors támogatásra 
szólít fel;

3. hangsúlyozza a fizetőképesség 
fontosságát, amely a szilárd, robosztus és 
fenntartható gazdasági fejlődés alapja; 
kéri az intézmények átalakítását, hogy a 
likviditás, a készpénz és a laza monetáris 
politika helyett inkább a fizetőképességre, 
a saját tőkére és a korlátozott monetáris 
politikára 
összpontosítsanak; hangsúlyozza, hogy a 
COVID19-járvány nyomán hozott nemzeti 
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és regionális korlátozó intézkedések 
pusztító gazdasági következményei 
szükségessé teszik ezt az átalakítást; 
kiemeli, hogy a Fizetőképesség-támogatási 
Eszközre irányuló irányuló javaslatot 
semmiképpen sem szabad tisztességtelen 
állami támogatásként felhasználni azon 
tagállamok számára, amelyek az elmúlt 
években nem kezelték megfelelően az 
államháztartásukat, és így kevesebb 
költségvetési mozgástérrel rendelkeznek 
az állami támogatások nyújtásához. Ez 
arra ösztönözné a tagállamokat, hogy ne 
folytassanak hatékony és eredményes 
költségvetési politikát, hanem azokra a 
jövőbeli uniós vészhelyzeti programokra 
támaszkodjanak, amelyeket főként azon 
tagállamok finanszíroznak, amelyek 
hatékony és eredményes költségvetési 
politikát folytattak. 

Or. en

Módosítás 25
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 
problémákkal küzdő vállalkozások 
támogatásának fontosságát; kiemeli a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre 
irányuló javaslatot, és gyors támogatásra 
szólít fel;

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 
problémákkal küzdő vállalkozások 
támogatásának fontosságát; figyelmeztet az 
egységes piacon belüli torzulások 
kockázatára, amelyek abból adódnak, 
hogy a tagállamok nem egyenlő 
mértékben képesek pénzügyi támogatást 
nyújtani; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
az Európai Tanács visszavonta az 
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ideiglenes Fizetőképesség-támogatási 
Eszközt; kitart amellett, hogy a 
fizetésképtelenség kockázatának kitett 
vállalatoknak gyors támogatásra lenne 
szükségük a beruházások és a 
munkanélküliség szintjére gyakorolt 
további negatív hatások elkerülése 
érdekében, az Unió jelenlegi többéves 
pénzügyi keretének részeként;

Or. en

Módosítás 26
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 
problémákkal küzdő vállalkozások 
támogatásának fontosságát; kiemeli a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre 
irányuló javaslatot, és gyors támogatásra 
szólít fel;

3. hangsúlyozza, hogy fokozott és 
célzott sürgősségi intézkedésekre van 
szükség a polgárok, a munkavállalók, az 
önálló vállalkozók és a világjárvány által 
leginkább sújtott ágazatok gyors és 
hatékony támogatása érdekében; 
hangsúlyozza e tekintetben a Covid19-
világjárvány eredményeként 
fizetőképességi problémákkal küzdő 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
támogatásának fontosságát; kiemeli a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre 
irányuló bizottsági javaslatot, és 
helyteleníti, hogy a Tanács teljesen 
eltörölte azt;

Or. en

Módosítás 27
Aurore Lalucq

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 
problémákkal küzdő vállalkozások 
támogatásának fontosságát; kiemeli a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre 
irányuló javaslatot, és gyors támogatásra 
szólít fel;

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 
problémákkal küzdő vállalkozások  
társadalmi és környezetvédelmi 
feltételekhez kötött támogatásának 
fontosságát; kiemeli a Fizetőképesség-
támogatási Eszközre irányuló javaslatot, és 
gyors támogatásra szólít fel;

Or. fr

Módosítás 28
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 
problémákkal küzdő vállalkozások 
támogatásának fontosságát; kiemeli a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre 
irányuló javaslatot, és gyors támogatásra 
szólít fel;

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 
problémákkal küzdő vállalkozások 
támogatásának fontosságát; kiemeli a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre 
irányuló javaslatot, és gyors támogatásra 
szólít fel a zöld megállapodással és a szén-
dioxid-semleges gazdaság legkésőbb 2050-
ig történő megvalósítására irányuló uniós 
kötelezettségvállalással összhangban;

Or. en

Módosítás 29
Esther de Lange

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 

3. hangsúlyozza a Covid19 
eredményeként fizetőképességi 
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problémákkal küzdő vállalkozások 
támogatásának fontosságát; kiemeli a 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre 
irányuló javaslatot, és gyors támogatásra 
szólít fel;

problémákkal küzdő vállalkozások 
támogatásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 30
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. kéri, hogy a 2021. évi uniós 
költségvetés biztosítsa, hogy az InvestEU 
program teljesítse mind hosszú távú 
célkitűzését azáltal, hogy több beruházási 
kapacitást biztosít a munkahelyek, a kkv-
k, a fenntartható infrastruktúra és a 
kutatás támogatására, mind pedig a 
gazdasági fellendülés stratégiai 
beruházások révén történő támogatására 
irányuló új, rövid távú küldetését; felhívja 
a Bizottságot annak biztosítására, hogy az 
európai értékláncban szerepet játszó 
vállalkozások, például az alvállalkozók 
életképesek maradjanak, és a zöldítésre és 
a digitális átállásra összpontosítsanak;

Or. en

Módosítás 31
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet



AM\1211883HU.docx 21/38 PE655.919v01-00

HU

4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet a Covid19 összefüggésében; 
felszólít az erőforrások megerősítésére az 
uniós versenypolitika teljes körű és gyors 
alkalmazásának biztosítása érdekében;

4. üdvözli az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet a Covid19 összefüggésében, és 
támogatja annak alkalmazását 
mindaddig, amíg az a helyreállítási 
időszak alatt szükséges; aggodalmát fejezi 
ki azonban a tagállamok által nyújtott 
állami támogatások szintje közötti 
növekvő eltérésekből eredő piaci 
torzulások és egyenlőtlen versenyfeltételek 
kockázata miatt; felhívja a Bizottságot, 
közös minimumszabályok megállapítása 
révén pontosítsa azt a követelményt, hogy 
a pénzügyi támogatásban részesülő 
vállalkozásoknak meg kell felelniük a 
környezeti, társadalmi és irányítási 
szempontoknak (ESG) és az adózás 
átláthatóságára vonatkozó előírásnak, 
annak elkerülése érdekében, hogy a 
különböző nemzeti kritériumok további 
eltéréseket eredményezzenek, valamint 
hogy bemutassák, hogy a kapott állami 
támogatást hogyan használják fel 
tevékenységeiknek az EU éghajlat- és 
környezetvédelmi célkitűzéseivel és a 
Párizsi Megállapodással való 
összehangolására; emlékeztet arra, hogy a 
támogatást csak a Covid19-járvány okozta 
veszteségek fedezésére szabad nyújtani; 
sürgeti, hogy az adóparadicsomokban 
bejegyzett vállalatok számára tiltsák meg 
az állami támogatásokhoz vagy pénzügyi 
támogatási csomagokhoz való hozzáférést, 
amennyiben nem vállalnak kötelezettséget 
magatartásuk megváltoztatására; felszólít 
az erőforrások megerősítésére az uniós 
versenypolitika teljes körű és gyors 
alkalmazásának biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 32
Jonás Fernández
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az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet a Covid19 összefüggésében; 
felszólít az erőforrások megerősítésére az 
uniós versenypolitika teljes körű és gyors 
alkalmazásának biztosítása érdekében;

4. üdvözli a gazdaság Covid19-
járvánnyal összefüggésben való 
támogatását célzó, állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet; felszólít az erőforrások 
megerősítésére az uniós versenypolitika 
teljes körű és gyors alkalmazásának 
biztosítása érdekében; e tekintetben 
kiemeli az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 
harmadik módosítása által biztosított azon 
lehetőséget, hogy valamennyi mikro- és 
kisvállalkozás állami támogatásban 
részesülhet, még akkor is, ha már 2019. 
december 31-én is pénzügyi 
nehézségekkel küzdöttek, és támogatja 
annak alkalmazását mindaddig, amíg az a 
helyreállítási időszak alatt szükséges; új 
helyreállítási eszköze, a Next Generation 
EU révén arra ösztönzi a tagállamokat és 
az EU-t, hogy teljes mértékben használják 
ki az állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keretet; arra számít, 
hogy a Bizottságnak az ideiglenes keret 
értelmében jóváhagyott ilyen rendszereket 
és azoknak az egységes piac működésére 
gyakorolt hatását is nyomon kell követnie; 
emlékeztet arra, hogy a tagállamok között 
egyenlőtlenek az ahhoz szükséges 
eszközök, hogy állami támogatáson 
keresztül ilyen gazdasági támogatást 
nyújtsanak, és ez torzulásokat okoz a 
teljes körűen működő belső piacon.

Or. en
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Módosítás 33
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet a Covid19 összefüggésében; 
felszólít az erőforrások megerősítésére az 
uniós versenypolitika teljes körű és gyors 
alkalmazásának biztosítása érdekében;

4. üdvözli a Stabilitási és Növekedési 
Paktum felfüggesztését célzó általános 
mentesítési záradék aktiválását, valamint 
az állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret bevezetését a 
Covid19 összefüggésében, beleértve annak 
módosított változatát, amely lehetővé teszi 
a mikro- és kisvállalkozások állami 
támogatását, még azokban az esetekben is, 
amikor a vállalatok már 2019. december 
31-én is pénzügyi nehézségekkel 
küzdöttek; rámutat azonban arra, hogy a 
tagállamok egyenlőtlen mértékben 
képesek pénzügyi támogatást nyújtani a 
világjárvány által leginkább sújtott 
ágazatoknak és polgároknak, ami az 
európai egyenlő versenyfeltételek 
torzulásához vezethet, és konkrét 
intézkedésekre szólít fel az állami 
támogatási szabályok enyhítése az 
egyenlőtlenségeket fokozó és az egységes 
piacot veszélyeztető mellékhatásainak 
minimalizálása érdekében; kéri a 
Stabilitási és Növekedési Paktum hatályon 
kívül helyezését és egy a tisztességes, 
inkluzív és fenntartható növekedést, a 
minőségi foglalkoztatást és a 
környezetvédelmet előmozdító, 
fenntartható fejlődési és foglalkoztatási 
paktummal való felváltását;

Or. en

Módosítás 34
Esther de Lange

Véleménytervezet
4 bekezdés



PE655.919v01-00 24/38 AM\1211883HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet a Covid19 összefüggésében; 
felszólít az erőforrások megerősítésére az 
uniós versenypolitika teljes körű és gyors 
alkalmazásának biztosítása érdekében;

4. üdvözli az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet a Covid19 összefüggésében; 
felszólít az erőforrások megerősítésére az 
uniós versenypolitika teljes körű és gyors 
alkalmazásának biztosítása érdekében; 
különösen sürgeti a Bizottságot, hogy 
támogassa azokat az európai vállalatokat, 
amelyek a zöld gazdaságra való átállást 
lehetővé tevő technológiákba ruháznak 
be, és biztosítson egyenlő 
versenyfeltételeket számukra a harmadik 
országbeli vállalatokkal szemben;

Or. en

Módosítás 35
Gunnar Beck

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet a Covid19 összefüggésében; 
felszólít az erőforrások megerősítésére az 
uniós versenypolitika teljes körű és gyors 
alkalmazásának biztosítása érdekében;

4. tudomásul veszi az állami 
támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ideiglenes keretet a Covid19 
összefüggésében; felszólít az erőforrások 
megerősítésére az uniós versenypolitika 
teljes körű és gyors alkalmazásának 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 36
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az európai zöld 
megállapodást; megfelelő finanszírozást 
kér a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez, többek között a 
Fenntartható Európa beruházási terv révén;

5. üdvözli az európai zöld 
megállapodást, amely az uniós gazdaság 
méltányos, inkluzív, fenntartható, 
reziliens és szén-dioxid-semleges 
gazdasággá való átalakításának egyik fő 
pillére; megfelelő finanszírozást kér a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
kihívások kezeléséhez, többek között a 
Fenntartható Európa beruházási terv révén; 
megismétli azon álláspontját, hogy 2021-
re az éghajlati szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos kiadások 
szintje 30%, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadások szintje pedig 10% 
legyen;

Or. en

Módosítás 37
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az európai zöld 
megállapodást; megfelelő finanszírozást 
kér a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez, többek között a 
Fenntartható Európa beruházási terv révén;

5. üdvözli az európai zöld 
megállapodást; megfelelő finanszírozást 
kér a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez, többek között a 
Fenntartható Európa beruházási terv révén; 
elismeri, hogy a közberuházások 
korlátozottak, mivel főként az adófizetők 
által finanszírozott szűkös forrásokat 
jelentenek; hangsúlyozza, hogy a 
közberuházásokat hatékonyságuk alapján 
rangsorolni kell a gazdasági növekedés 
támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 38
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Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az európai zöld 
megállapodást; megfelelő finanszírozást 
kér a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez, többek között a 
Fenntartható Európa beruházási terv révén;

5. üdvözli az európai zöld 
megállapodást; megfelelő finanszírozást 
kér a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez, többek között a 
Fenntartható Európa beruházási terv révén; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
tagállamok gazdaságai a 
klímasemlegességre irányuló uniós 
célkitűzés felé mozduljanak el;

Or. en

Módosítás 39
Gunnar Beck

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az európai zöld 
megállapodást; megfelelő finanszírozást 
kér a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kihívások kezeléséhez, többek között a 
Fenntartható Európa beruházási terv 
révén;

5. tudomásul veszi az európai zöld 
megállapodást; kéri, hogy annak 
végrehajtását halasszák el addig, amíg fel 
nem számolják a COVID19-világjárványt;

Or. en

Módosítás 40
Aurore Lalucq



AM\1211883HU.docx 27/38 PE655.919v01-00

HU

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. emlékeztet arra, hogy az EU 2016-
ban hivatalosan ratifikálta a Párizsi 
Megállapodást; emlékeztet továbbá az 
EBB azon kötelezettségvállalására, hogy 
2021-től megszünteti a fosszilis 
tüzelőanyagok pénzügyi támogatását; 

Or. fr

Módosítás 41
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. felszólít a társadalmi és a nemek 
közötti egyenlőtlenségek, a szegénység és 
a munkanélküliség elleni küzdelemhez 
szükséges források növelésére, különös 
figyelmet fordítva a fiatalokra és a 
kiszolgáltatott csoportokra;

Or. en

Módosítás 42
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. elegendő forrást kér a pénzügyi 
bűnözés és a pénzmosás elleni 
küzdelemhez és a gazdasági kormányzás 
kijelölt kereteinek megtartásához;

6. elegendő forrást kér az 
adókikerülés és adókijátszás, a pénzügyi 
bűnözés és a pénzmosás elleni 
küzdelemhez és a gazdasági kormányzás 
kijelölt kereteinek megtartásához; 
hangsúlyozza, hogy becslések szerint az 
adókikerülés és adókijátszás miatti éves 
veszteségek összege az összes tagállamra 
vonatkozóan 750–1000 milliárd euró; 
tudomásul veszi különösen a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzésére irányuló átfogó uniós 
politikára vonatkozó bizottsági cselekvési 
tervet, amelyet 2020-ban és 2021-ben kell 
végrehajtani, és amely hat pillért irányoz 
elő, köztük az uniós szintű felügyelet 
biztosítását;

Or. en

Módosítás 43
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elegendő forrást kér a pénzügyi 
bűnözés és a pénzmosás elleni 
küzdelemhez és a gazdasági kormányzás 
kijelölt kereteinek megtartásához;

6. elegendő forrást kér a pénzügyi 
bűnözés és a pénzmosás, valamint az 
adókijátszás és az adókikerülés elleni 
küzdelemhez annak érdekében, hogy 
minimalizálják a COVID19-világjárvány 
utáni helyreállításhoz elengedhetetlen 
bevételkiesést; tudomásul veszi különösen 
a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozásának megelőzésére irányuló 
átfogó uniós politikára vonatkozó 
bizottsági cselekvési tervet, és kéri, hogy a 
lehető leghamarabb terjesszenek elő 
megfelelő jogalkotási javaslatokat;

Or. en
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Módosítás 44
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elegendő forrást kér a pénzügyi 
bűnözés és a pénzmosás elleni 
küzdelemhez és a gazdasági kormányzás 
kijelölt kereteinek megtartásához;

6. elegendő forrást kér mind uniós, 
mind tagállami szinten az adócsalás, az 
adókijátszás és az adókikerülés, valamint 
a pénzügyi bűnözés és a pénzmosás elleni 
küzdelemhez, és a gazdasági kormányzás 
kijelölt kereteinek megtartásához és az 
adóparadicsomok – köztük tagállamok – 
kérdésének hatékony és összehangolt 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 45
Gunnar Beck

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elegendő forrást kér a pénzügyi 
bűnözés és a pénzmosás elleni 
küzdelemhez és a gazdasági kormányzás 
kijelölt kereteinek megtartásához;

6. elegendő forrást kér a pénzügyi 
bűnözés és a pénzmosás elleni 
küzdelemhez és a gazdasági kormányzás 
kijelölt kereteinek megtartásához; ezért 
felszólít a Stabilitási és Növekedési 
Paktum szerinti mentesítési záradék gyors 
hatályon kívül helyezésére;

Or. en

Módosítás 46
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. kéri, hogy biztosítsanak megfelelő 
forrásokat az európai felügyeleti 
hatóságok (EFH-k) számára, hogy 
megfelelően el tudják látni feladataikat; 
úgy véli azonban, hogy feltételes 
költségvetési tételeket kell bevezetni annak 
ösztönzése érdekében, hogy a különböző 
európai felügyeleti hatóságok felügyeleti 
testületeinek működése átláthatóbbá 
váljon;

Or. en

Módosítás 47
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a 
számvevőszékek és az adóhatóságok 
finanszírozását, többek között az adócsalás 
és az adókikerülés elleni küzdelemre 
irányuló uniós fellépés támogatása 
érdekében; üdvözli az adó- és pénzügyi 
bűncselekmények uniós 
megfigyelőközpontjának létrehozását;

7. hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
számvevőszékek és az adóhatóságok 
emberi és pénzügyi erőforrásait, többek 
között az adócsalás és az adókikerülés 
elleni küzdelemre irányuló uniós fellépés 
támogatása érdekében; üdvözli az adó- és 
pénzügyi bűncselekmények uniós 
megfigyelőközpontjának előkészítő 
intézkedésként való létrehozását és annak 
a helyreállítást támogató méltányos és 
egyszerű adózásra vonatkozó bizottsági 
cselekvési tervbe való beillesztését;

Or. en
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Módosítás 48
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a 
számvevőszékek és az adóhatóságok 
finanszírozását, többek között az adócsalás 
és az adókikerülés elleni küzdelemre 
irányuló uniós fellépés támogatása 
érdekében; üdvözli az adó- és pénzügyi 
bűncselekmények uniós 
megfigyelőközpontjának létrehozását;

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a 
számvevőszékek és az adóhatóságok 
finanszírozását, többek között az adócsalás, 
az adókijátszás és az adókikerülés elleni 
küzdelemre irányuló uniós fellépés 
támogatása érdekében; üdvözli az adó- és 
pénzügyi bűncselekmények uniós 
megfigyelőközpontjának létrehozását; 
megfelelő finanszírozást és emberi 
erőforrásokat kér az érintett programok és 
ügynökségek számára;

Or. en

Módosítás 49
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a 
számvevőszékek és az adóhatóságok 
finanszírozását, többek között az adócsalás 
és az adókikerülés elleni küzdelemre 
irányuló uniós fellépés támogatása 
érdekében; üdvözli az adó- és pénzügyi 
bűncselekmények uniós 
megfigyelőközpontjának létrehozását;

7. hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
számvevőszékek és az adóhatóságok 
emberi és pénzügyi erőforrásait, többek 
között az adócsalás és az adókikerülés 
elleni küzdelemre irányuló uniós fellépés 
támogatása érdekében; üdvözli az adó- és 
pénzügyi bűncselekmények uniós 
megfigyelőközpontjának létrehozását;

Or. en
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Módosítás 50
Eugen Jurzyca

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához 
és más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 51
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez.

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez, és 
továbbra is ez az egyetlen módja annak, 
hogy a zöld és a digitális átmenet 
finanszírozása ne jelentsen közvetlen 
terhet a polgárok számára; sürgeti a 
tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak 
meg a saját források felső határának 
emeléséről, és mielőbb fogadják el azokat 
a jogalkotási javaslatokat, amelyek olyan, 
új saját forrásokat hoznak létre, amelyek 
beépülnének a 2021. évi uniós 
költségvetésbe; ezeknek az adóknak 
magukban kell foglalniuk a bevétel egy 
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részét, amely a közös konszolidált 
társaságiadó-alapon, a digitális 
szolgáltatások adóztatásán, a pénzügyi 
tranzakciós adón, a műanyag-
hozzájáruláson és a az importáruk 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmuson alapul, és magukban 
foglalnák a héaalapú saját forrás 
egyszerűsítését;

Or. en

Módosítás 52
Gunnar Beck

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez.

8. elutasítja az új saját források 
kosarának bevezetését; emlékeztet arra, 
hogy ha egy ország adóztatással akar 
jólétet teremteni, az olyan, mintha valaki 
a saját hajánál fogva próbálná magát 
kihúzni a mocsárból; emlékeztet arra, 
hogy az EU-ban az adóterhek már most is 
a legmagasabb szinten vannak a fejlett 
világban; úgy véli, hogy az euróövezet 
tagállamainak polgárai már elegendő 
mértékben hozzájárultak az európai 
integrációhoz és szolidaritáshoz például 
az Európai Központi Bank ultralaza 
alkalmazkodó politikái és a TARGET 2 
egyensúlya növekedése révén;

Or. en

Módosítás 53
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez.

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez; sürgeti a 
tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak 
meg a saját források felső határának 
emeléséről, és fogadjanak el további saját 
forrásokat, például a közös konszolidált 
társaságiadó-alapból, a digitális 
szolgáltatási adóból, a pénzügyi 
tranzakciós adóból, a műanyag-
hozzájárulásból és a az importáruk 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmusból származó bevételek egy 
részét;

Or. en

Módosítás 54
Esther de Lange

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez.

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez; úgy véli, 
hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz által okozott adósság visszafizetése 
nem történhet a jövőbeli európai 
költségvetések és az európaiak 
generációinak kárára, és a lehető 
leghamarabb meg kell kezdődnie, ha a 
gazdasági helyzet lehetővé teszi annak a 
2021-2027-es költségvetési időszakon 
belüli megkezdését;

Or. en



AM\1211883HU.docx 35/38 PE655.919v01-00

HU

Módosítás 55
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez.

8. ismételten megerősíti, hogy az EU 
sajátforrás-rendszerének felülvizsgálata 
és az új saját források kosarának egy 
jogilag kötelező erejű ütemterv szerinti, 
2021. január 1-jétől kezdődő bevezetése 
rendkívül fontos a fellendülés 
támogatásának megnövekedett pénzügyi 
szükségletei és más uniós prioritások 
kielégítése szempontjából ;

Or. en

Módosítás 56
Alfred Sant

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez.

8. emlékeztet, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése,  amely nem 
irányul különösen káros módon egyetlen 
tagállam gazdaságára sem, alapvető 
fontosságú a fellendülés támogatásához és 
más uniós prioritásokhoz kapcsolódó 
pénzügyi igények kielégítéséhez;

Or. en

Módosítás 57
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8 a. hangsúlyozza, hogy a saját 
forrásokra vonatkozó új javaslatokat 
tovább kell vinni, egyértelmű és kötelező 
érvényű ütemtervet kérve bevezetésükhöz; 
emlékeztet az európai szuverenitás 
létrehozásának fontosságára a digitális, 
ipari, egészségügyi és biztonsági 
területeken;

Or. en

Módosítás 58
Lefteris Christoforou

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8 a. követeli, hogy haladéktalanul 
vessenek véget az olyan országoknak 
nyújtott támogatásoknak, amelyek nem 
tartják tiszteletben az EU alapvető 
értékeit, a jogállamiságot, az emberi 
jogokat, az európai és nemzetközi jogot és 
a tagállamok szuverenitását;

Or. en

Módosítás 59
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8 a. kéri, hogy a költségvetés járuljon 
hozzá a tőkepiaci unió kiteljesítésével 
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kapcsolatos szakpolitikai prioritások 
megvalósításához, többek között a 
pandémiát követő helyreállítás 
összefüggésében a beruházások 
ösztönzéséhez;

Or. en

Módosítás 60
Jonás Fernández
az S&D képviselőcsoport nevében
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8 b. megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrásokat kér az európai felügyeleti 
hatóságok (EFH-k) számára, tekintettel az 
(EU) 2019/2175 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1a elfogadása nyomán 
újonnan rájuk ruházott feladatokra és 
hatáskörökre; úgy véli azonban, hogy 
javítani kell az irányítási struktúrát és az 
elszámoltathatóságot; kiemeli, hogy a 
pénzügyi technológia, a kifizetések és a 
nem banki pénzügyi közvetítés területén 
bekövetkező fejlemények új hatáskörökkel 
és feladatokkal járhatnak az EFH-k 
számára, amelyekhez megfelelő 
forrásokat kell rendelni;
_____________________
1A Az európai felügyeleti hatóság (Európai 
Bankhatóság) létrehozásáról szóló 
(1093/2010/EU rendelet, az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról szóló 1094/2010/EU 
rendelet, az európai felügyeleti hatóság 
(Európai Értékpapírpiaci Hatóság) 
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létrehozásáról szóló 1095/2010/EU 
rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól 
szóló 600/2014/EU rendelet, a pénzügyi 
eszközökben és pénzügyi ügyletekben 
referenciamutatóként vagy a befektetési 
alapok teljesítményének méréséhez 
felhasznált indexekről szóló (EU) 
2016/1011 rendelet, valamint a 
pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló 
(EU) 2015/847 rendelet módosításáról 
szóló, 2019. december 18-i (EU) 
2019/2175 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL L 334, 2019.12.27, 1.o.).

Or. en


