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Módosítás 1
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. szorgalmazza, hogy a 2022. évi 
uniós költségvetés valósítsa meg az 
európai zöld megállapodás törekvéseit, 
valamint a költségvetést hangolják össze a 
Párizsi Megállapodásból fakadó uniós 
éghajlat-politikai 
kötelezettségvállalásokkal;

Or. en

Módosítás 2
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés járuljon hozzá az európai 
szemeszterben felvázolt prioritások 
teljesítéséhez;

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés mérsékelje a Covid19-válság 
társadalmi és gazdasági hatásait, 
támogassa a méltányos, inkluzív és 
fenntartható gazdasági növekedést, 
fokozza a gazdasági, társadalmi és 
regionális konvergenciát, a kohéziót és a 
rezilienciát, valamint gyorsítsa fel az 
alapvető európai célkitűzések – többek 
között az európai zöld megállapodás, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljai, a 
Párizsi Megállapodás, a szociális jogok 
európai pillére, a digitális transzformáció 
és a karbonsemleges gazdaságra 
legkésőbb 2050-ig való méltányos átállás 
– végrehajtását;

Or. en
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Módosítás 3
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés járuljon hozzá az európai 
szemeszterben felvázolt prioritások 
teljesítéséhez;

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés járuljon hozzá a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközben felvázolt 
és az európai szemeszterben tükröződő, a 
zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó 
kulcsfontosságú prioritások teljesítéséhez;

Or. en

Módosítás 4
Luis Garicano
a Renew képviselőcsoport nevében
Gilles Boyer, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés járuljon hozzá az európai 
szemeszterben felvázolt prioritások 
teljesítéséhez;

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés járuljon hozzá az európai 
szemeszterben felvázolt prioritások 
teljesítéséhez, és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközzel kapcsolatos 
kiadásait illetően jelentősen járuljon 
hozzá a tagállamok országspecifikus 
ajánlásainak kidolgozásához; e 
tekintetben kéri a Bizottságot, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében csak akkor teljesítsen 
kifizetéseket a tagállamok számára, ha 
teljesültek a vonatkozó mérföldkövek és 
célok;

Or. en
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Módosítás 5
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés járuljon hozzá az európai 
szemeszterben felvázolt prioritások 
teljesítéséhez;

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés járuljon hozzá az uniós 
helyreállítási stratégiában, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközön belül és az éves fenntartható 
növekedési stratégiában felvázolt 
prioritások teljesítéséhez, ugyanakkor 
tegye lehetővé az európai zöld 
megállapodás, a szociális jogok európai 
pillére és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak megvalósítását;

Or. en

Módosítás 6
Victor Negrescu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés járuljon hozzá az európai 
szemeszterben felvázolt prioritások 
teljesítéséhez;

1. felszólít arra, hogy a 2022. évi 
költségvetés járuljon hozzá az európai 
szemeszterben és a szociális jogok európai 
pillérében felvázolt és a portói szociális 
csúcstalálkozón elfogadott prioritások 
teljesítéséhez;

Or. en

Módosítás 7
Victor Negrescu

Véleménytervezet
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1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálja, hogy a Tanács a 2022. évi 
uniós költségvetés csökkentését javasolta, 
és emlékeztet arra, hogy teljesíteni kell a 
többéves pénzügyi keret kapcsán 
intézményközi szinten elfogadott 
kötelezettségvállalásokat; hangsúlyozza, 
hogy bármilyen visszalépés veszélybe 
sodorhatja a törékeny konszenzust, és 
emlékezteti a Tanácsot és a Bizottságot 
arra, hogy a 2022-es évnek az uniós 
költségvetés és a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz teljes körű 
végrehajtásáról kell szólnia; kéri a 
Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az uniós 
programok végrehajtását, és javasolja, 
hogy a tagállamok gyorsítsák fel az Unió 
által finanszírozott kezdeményezések és 
projektek előkészítését és megvalósítását;

Or. en

Módosítás 8
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a Covid19-világjárvány utáni 
gazdasági helyreállítást az Európai 
Unióban, és támogatnia kell az uniós 
prioritásokat;

2. úgy véli, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a Covid19-világjárvány utáni 
fenntartható és inkluzív gazdasági 
helyreállítást az Európai Unióban, 
valamint az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseivel és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljaival összhangban támogatnia 
kell az uniós prioritásokat;

Or. en
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Módosítás 9
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a Covid19-világjárvány utáni 
gazdasági helyreállítást az Európai 
Unióban, és támogatnia kell az uniós 
prioritásokat;

2. úgy véli, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a Covid19-világjárvány utáni 
gazdasági helyreállítást az Európai 
Unióban, és támogatnia kell az uniós 
prioritásokat; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-világjárvány okozta szimmetrikus 
sokk aszimmetrikus következményekkel 
járt a tagállamokra nézve, valamint 
tagállami és uniós szinten egyaránt 
figyelmeztet az egyenlőtlen és 
igazságtalan helyreállítás veszélyére; 
hangsúlyozza, hogy fokozott és célzott 
intézkedésekre van szükség az emberek, a 
munkavállalók, az önálló vállalkozók és a 
világjárvány által leginkább sújtott 
ágazatok és régiók gyors és hatékony 
támogatása érdekében; a társadalmi és a 
nemek közötti egyenlőtlenségek, a 
szegénység és a munkanélküliség elleni 
küzdelemhez szükséges források növelését 
szorgalmazza, különös figyelmet fordítva 
a nőkre, a fiatalokra és a veszélyeztetett 
csoportokra;

Or. en

Módosítás 10
Victor Negrescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a Covid19-világjárvány utáni 

2. úgy véli, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell a Covid19-világjárvány utáni 
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gazdasági helyreállítást az Európai 
Unióban, és támogatnia kell az uniós 
prioritásokat;

gazdasági helyreállítást az Európai 
Unióban, és támogatnia kell az uniós 
prioritásokat; olyan inkluzív uniós 
költségvetést szorgalmaz, amely segít az 
európaiaknak megbirkózni a digitális és 
az igazságos zöld átállással, javítja az 
oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférést és annak színvonalát az 
egész Unióban, lehetővé teszi a magas 
színvonalú munkahelyek teremtését, 
életkilátásokat kínál a fiatalok számára, 
integrálja az időseket és a hátrányos 
helyzetű közösségeket, valamint teljesíti 
globális kötelezettségvállalásainkat;

Or. en

Módosítás 11
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. támogatja az európai intézmények 
és a tagállamok által alkalmazott, a 
monetáris és költségvetési eszközök által 
egyaránt támogatott „minden tőlünk 
telhetőt megteszünk” megközelítést; 
kiemeli, hogy a Covid19-világjárvány 
kitörése óta a vállalkozások és a 
háztartások megkapták a szükséges 
pénzügyi támogatást; a Covid19-hez 
kapcsolódó szükséghelyzeti intézkedések 
nagyságrendje jelentős – a becslések 
szerint 2020-ban és 2021-ben az Unió 
egészében a GDP 4%-át teszi ki –, és ide 
tartoznak a Covid19-világjárvány 
kezelésére irányuló sürgősségi 
egészségügyi beruházások és az egyéb 
olyan intézkedések is, mint a válság által 
leginkább sújtott vállalatoknak és 
munkavállalóknak juttatott pénzeszközök; 
úgy véli, hogy a válságból való kilábalásra 
és gazdasági és társadalmi reziliencia 
megerősítésére irányuló tagállami 
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erőfeszítések támogatása érdekében 
mindaddig szükség lesz ilyen támogatásra, 
amíg nem sikerül teljes mértékben 
megfékezni a világjárvány terjedését;

Or. en

Módosítás 12
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli a Stabilitási és Növekedési 
Paktum „általános mentesítési 
rendelkezésének” aktiválását; kéri, hogy 
ez az általános mentesítési rendelkezés 
addig maradjon aktív, ameddig szükséges; 
kéri a Stabilitási és Növekedési Paktum 
hatályon kívül helyezését és annak egy 
olyan fenntartható fejlődési és 
foglalkoztatási paktummal való 
felváltását, amely az általános mentesítési 
rendelkezés deaktiválását megelőzően 
előmozdítja a méltányos, inkluzív és 
fenntartható növekedést, a magas 
színvonalú foglalkoztatást és a 
környezetvédelmet;

Or. en

Módosítás 13
Luděk Niedermayer

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a Next 
Generation EU (NGEU) jelentős döntést 
jelent az uniós költségvetés területén; csak 
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a források hatékony felhasználása 
vezethet az eszköz sikeréhez; emlékeztet 
arra, hogy a nemzeti tervek jóváhagyása 
csak a folyamat kezdetét jelenti, és annak 
biztosítására kéri a Bizottságot, hogy csak 
az NGEU eszközzel összhangban lévő 
projektek kapjanak finanszírozást;

Or. en

Módosítás 14
Victor Negrescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetés szerepet játszik az olyan 
stratégiai célkitűzések elérésében, mint a 
kohézió, a tagállamok közötti és azokon 
belüli egyenlőtlenségek csökkentése, a 
felfelé irányuló konvergencia, a magas 
színvonalú foglalkoztatás, a 
munkavállalók továbbképzése és 
átképzése, a zöld gazdaság és az 
innováció, az oktatás és az egészségügy;

Or. en

Módosítás 15
Victor Negrescu

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. a digitális készségekkel 
kapcsolatos célkitűzések megvalósítása 
érdekében az uniós digitális oktatási 
politika végrehajtását és az európai 
oktatási térség megvalósítását 
szorgalmazza; kéri a Bizottságot, hogy 
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nyújtson be teljes körű jelentést az 
Európai Parlamentnek arról, hogy milyen 
kritériumok alapján különítettek el 
legalább 20%-ot a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközből a digitális 
átállásra, illetve hogyan érték el az egyes 
tagállamok ezt a célt; hangsúlyozza a 
digitális készségekkel kapcsolatos célok 
teljesítésének és a digitális oktatás 
mindenki számára hozzáférhetővé 
tételének szükségességét; kéri a 
Bizottságot, hogy nyújtson be teljes körű 
jelentést az Európai Parlamentnek arról, 
hogy hogyan teszi lehetővé a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
a szociális jogok európai pillérének 
megvalósítását, különösen az oktatás, az 
egészségügy és a szociálpolitikák 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 16
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. üdvözli az európai zöld 
megállapodást, amely az uniós gazdaság 
méltányos, inkluzív, fenntartható, 
reziliens és karbonsemleges 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; emlékeztet arra a 
kötelezettségvállalásra, hogy az uniós 
költségvetés teljes összegének legalább 
30%-át az éghajlat-politikai célkitűzések 
támogatására fordítják; kéri a Bizottságot, 
hogy folytassa a hatékony, átlátható és 
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átfogó módszertan kidolgozását annak 
érdekében, hogy 2024-ben az uniós 
költségvetés 7,5%-át, 2026-ban és 2027-
ben pedig 10%-át a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos célkitűzésekre fordítsák;

Or. en

Módosítás 17
Luděk Niedermayer

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri a Bizottságot, hogy 
proaktívabb megközelítést alkalmazzon az 
uniós pénzeszközökkel való visszaélések 
elleni küzdelemben, beleértve a 
törvénysértések és az 
összeférhetetlenségek elleni küzdelmet is; 
jelentős javulásra van szükség az uniós 
költségvetési politika kulcsfontosságú 
elvei, köztük a szolidaritás hitelességének 
fenntartásához; aggodalmát fejezi ki a 
különösen a közös agrárpolitikát érintő 
kiadások terén elért elégtelen 
előrehaladás miatt, mivel ezen a területen 
az uniós költségvetés más részeihez képest 
kisebb az átláthatóság, a Bizottság pedig 
kisebb szerepet játszik az uniós források 
megfelelő felhasználásának 
ellenőrzésében;

Or. en

Módosítás 18
Victor Negrescu

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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2c. az uniós költségvetésen belül a 
gyermekgarancia és ifjúsági garancia 
időben történő és színvonalas 
végrehajtását szorgalmazza, valamint 
hangsúlyozza, hogy az oktatás és az egész 
életen át tartó tanulás fontos szerepet 
játszik az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak elérésében;

Or. en

Módosítás 19
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy elegendő 
forrásra van szükség a makrogazdasági 
politikák, a pénzmosás elleni küzdelem, 
valamint a gazdasági bűnözés elleni 
küzdelem összehangolásához és 
felügyeletéhez, továbbá a 
gazdaságirányítási keret végrehajtásához;

3. hangsúlyozza, hogy elegendő 
forrásra és emberi erőforrásra van szükség 
az adókijátszás, az adókikerülés, a 
gazdasági bűnözés és a pénzmosás elleni 
küzdelemhez; sajnálja, hogy az Unió 
évente több száz milliárd eurót veszít az 
adókijátszás és az adókikerülés miatt, 
amelyet a helyreállítási erőfeszítésekre 
lehetne fordítani;

Or. en

Módosítás 20
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy elegendő 
forrásra van szükség a makrogazdasági 
politikák, a pénzmosás elleni küzdelem, 
valamint a gazdasági bűnözés elleni 
küzdelem összehangolásához és 

3. elegendő forrást szorgalmaz a 
makrogazdasági, szociál- és 
környezetvédelmi politikák 
összehangolásához; kiemeli, hogy a 
pénzmosás és a gazdasági bűnözés elleni 
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felügyeletéhez, továbbá a 
gazdaságirányítási keret végrehajtásához;

küzdelem új kerete új forrásokat igényel a 
megfelelő végrehajtás és felügyelet 
biztosításához;

Or. en

Módosítás 21
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy elegendő 
forrásra van szükség a makrogazdasági 
politikák, a pénzmosás elleni küzdelem, 
valamint a gazdasági bűnözés elleni 
küzdelem összehangolásához és 
felügyeletéhez, továbbá a 
gazdaságirányítási keret végrehajtásához;

3. hangsúlyozza, hogy elegendő 
forrásra van szükség a makrogazdasági 
politikák, a pénzmosás elleni küzdelem, 
valamint a gazdasági bűnözés elleni 
küzdelem összehangolásához és 
felügyeletéhez, továbbá a 
gazdaságirányítási keret végrehajtásához; 
különösen hangsúlyozza, hogy az Európai 
Számvevőszék 13/2021. sz. 
különjelentésének megállapításaira 
tekintettel haladéktalanul megfelelő 
forrásokat kell elkülöníteni a Bizottság 
azzal kapcsolatos kapacitásának 
megerősítésére, hogy Unió-szerte 
biztosítani tudja a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelemre vonatkozó meglévő 
jogszabályok hatékony végrehajtását és 
érvényesítését; úgy véli, hogy további 
költségvetési forrásokat kell tartalékba 
helyezni mindaddig, amíg a Bizottság nem 
tesz eleget a Számvevőszék ezzel 
kapcsolatos összes lényeges ajánlásának;

Or. en

Módosítás 22
Victor Negrescu

Véleménytervezet
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3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy elegendő 
forrásra van szükség a makrogazdasági 
politikák, a pénzmosás elleni küzdelem, 
valamint a gazdasági bűnözés elleni 
küzdelem összehangolásához és 
felügyeletéhez, továbbá a 
gazdaságirányítási keret végrehajtásához;

3. hangsúlyozza, hogy elegendő 
forrásra van szükség a makrogazdasági 
politikák, a pénzmosás elleni küzdelem, 
valamint a gazdasági bűnözés elleni 
küzdelem összehangolásához és 
felügyeletéhez, továbbá a 
gazdaságirányítási keret végrehajtásához; 
hangsúlyozza, hogy fennáll az uniós 
finanszírozás átpolitizálódásának veszélye, 
és az uniós források esetleges kormányzati 
irányítású átpolitizálásának külön 
felügyeletét szorgalmazza;

Or. en

Módosítás 23
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése 
elengedhetetlen a helyreállítás és más 
uniós prioritások támogatásához 
kapcsolódó pénzügyi igények 
kielégítéséhez; emlékeztet arra, hogy a 
költségvetési fegyelemről, a költségvetési 
ügyekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló intézményközi 
megállapodás (IIA) az új saját források 
bevezetését illetően egy részletes és jogilag 
kötelező erejű ütemtervet is magában 
foglal; sajnálja, hogy az Európai 
Bizottság nem tartotta be a digitális illeték 
bevezetésére, valamint az importáruk 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmusra és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszeren 
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alapuló saját forrásra vonatkozó 
jogalkotási javaslatok benyújtására előírt 
határidőt; figyelmeztet arra, hogy a 
további késedelmek az intézményközi 
megállapodás feltételeinek megsértését 
jelentenék; kéri a Bizottságot, hogy tartsa 
be az intézményközi megállapodásban tett 
jogi kötelezettségvállalásait;

Or. en

Módosítás 24
Luis Garicano
a Renew képviselőcsoport nevében
Gilles Boyer, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kitart amellett, hogy az Európai 
Számvevőszéknek, az Európai Csalás 
Elleni Hivatalnak és az Európai 
Ügyészségnek elegendő pénzügyi és 
emberi erőforrással kell rendelkeznie a 
példátlan mértékű uniós kiadások 
ellenőrzéséhez; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a Bizottság és a Tanács az 
említett intézmények és szervek 
költségvetését illetően csak minimális 
emelést javasolt;

Or. en

Módosítás 25
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy fel kell 4. hangsúlyozza, hogy fel kell 
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lendíteni a fenntartható gazdasági 
növekedést, ugyanakkor reformokat kell 
végrehajtani az európai gazdaságok 
modernizálása és versenyképességük 
fokozása érdekében, valamint meg kell 
könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférését;

lendíteni a méltányos, inkluzív és 
fenntartható gazdasági növekedést, 
ugyanakkor fenntartható és társadalmilag 
kiegyensúlyozott reformokat kell 
végrehajtani az európai gazdaságok 
modernizálása, valamint a 
versenyképesség, a reziliencia, a 
gazdasági, társadalmi és regionális 
konvergencia és a kohézió fokozása 
érdekében, valamint meg kell könnyíteni a 
kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférését;

Or. en

Módosítás 26
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy fel kell 
lendíteni a fenntartható gazdasági 
növekedést, ugyanakkor reformokat kell 
végrehajtani az európai gazdaságok 
modernizálása és versenyképességük 
fokozása érdekében, valamint meg kell 
könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférését;

4. hangsúlyozza, hogy fel kell 
lendíteni a fenntartható és inkluzív 
gazdasági helyreállítást, ugyanakkor 
reformokat kell végrehajtani az európai 
gazdaságok modernizálása, valamint 
rezilienciájuk, kohéziójuk és 
versenyképességük fokozása érdekében, 
valamint meg kell könnyíteni a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférését;

Or. en

Módosítás 27
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy fel kell 
lendíteni a fenntartható gazdasági 

4. hangsúlyozza, hogy fel kell 
lendíteni a fenntartható gazdasági 
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növekedést, ugyanakkor reformokat kell 
végrehajtani az európai gazdaságok 
modernizálása és versenyképességük 
fokozása érdekében, valamint meg kell 
könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférését;

növekedést, ugyanakkor reformokat kell 
végrehajtani az európai gazdaságok 
modernizálása és versenyképességük 
fokozása érdekében, valamint meg kell 
könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférését; emlékeztet az éghajlati 
válság idején felmerülő, fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos kihívásokra, és 
kiemeli az európai zöld megállapodás által 
teremtett lehetőségeket; kéri, hogy a 2022. 
évi uniós költségvetés könnyítse meg az 
olyan finanszírozáshoz való hozzáférést, 
amely a klímasemleges gazdaságra 
vonatkozó uniós célkitűzés elérésében 
támogatják a vállalatokat;

Or. en

Módosítás 28
Victor Negrescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy fel kell 
lendíteni a fenntartható gazdasági 
növekedést, ugyanakkor reformokat kell 
végrehajtani az európai gazdaságok 
modernizálása és versenyképességük 
fokozása érdekében, valamint meg kell 
könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférését;

4. hangsúlyozza, hogy fel kell 
lendíteni a fenntartható gazdasági 
növekedést, ugyanakkor reformokat kell 
végrehajtani az európai gazdaságok 
modernizálása és versenyképességük 
fokozása érdekében, valamint meg kell 
könnyíteni a kkv-k és innovatív induló 
vállalkozások finanszírozáshoz való 
hozzáférését;

Or. en

Módosítás 29
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli az InvestEU program 
elfogadását, amely a 372 000 000 000 000 
EUR összegű beruházások kiegyenlítése 
céljából 26 000 000 000 000 EUR 
garanciát tartalmaz, és reméli, hogy ez 
teljes mértékben lehetővé teszi a további 
kockázatvállalást az uniós szakpolitikai 
prioritások megvalósítása során; kitart 
amellett, hogy 2022-ben az InvestEU 
Alapnak prioritásként kell kezelnie a kis- 
és középvállalkozások (kkv-k) 
finanszírozáshoz való hozzáférésének 
megkönnyítését, valamint a szociális 
beruházások és a készségek 
finanszírozását, hogy az alap maximálisan 
hozzájáruljon a környezetbarátabbá tétel 
és a digitális átállás irányába mutató 
fenntartható fellendüléshez; 
hangsúlyozza, hogy az InvestEU-nak a 
regionális egyenlőtlenségek – nevezetesen 
a hosszú távú beruházási hiányokból és a 
földrajzi hátrányokból eredő 
egyenlőtlenségek – kezelésére, valamint a 
gazdasági és társadalmi konvergencia és 
kohézió fokozására kell törekednie;

Or. en

Módosítás 30
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a kkv-k 
alkotják az európai gazdaság gerincét, az 
összes vállalkozás közel 99%-át teszik ki, 
valamint az összes munkahely mintegy 
háromnegyedét biztosítják; hangsúlyozza, 
hogy létfontosságú szerepet játszanak a 
munkahelyteremtésben és a 
növekedésben, ugyanakkor az innováció 
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fő motorjai; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-válság súlyosan érintette a kkv-
kat, mivel jelentősen rontotta gazdasági 
forgalmukat és a finanszírozáshoz való 
hozzáférésüket; hangsúlyozza, hogy a 
megfelelő finanszírozás nagy 
jelentőséggel bír a kkv-k hatékony 
támogatása szempontjából;

Or. en

Módosítás 31
Victor Negrescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri, hogy az uniós költségvetésben 
támogassák az egymillió új induló 
innovatív vállalkozás létrehozására 
irányuló európai szintű kezdeményezést; 
hangsúlyozza, hogy a vállalkozói 
ismeretek oktatása és a fiatalok 
vállalkozói készsége nagy jelentőséggel bír 
az uniós gazdaság fejlődése és az uniós 
költségvetés tervezése szempontjából;

Or. en

Módosítás 32
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli, hogy a Covid19-válsággal 
összefüggésben 2021. december 31-ig 
meghosszabbítják az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keretet; az uniós versenypolitika teljes 
körű és gyors alkalmazásának biztosítása 



AM\1236911HU.docx 21/34 PE696.300v01-00

HU

érdekében a források megerősítését 
szorgalmazza; arra ösztönzi a 
tagállamokat és az Uniót, hogy új 
helyreállítási eszközén, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközön keresztül 
maradéktalanul használják ki az állami 
támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ideiglenes keretet a Covid19-hez 
közvetlenül kapcsolódó pénzügyi igények 
tekintetében; elvárja, hogy a Bizottság az 
ideiglenes keret alapján jóváhagyott ilyen 
programokat és azoknak az egységes piac 
működésére gyakorolt hatását is nyomon 
kövesse;

Or. en

Módosítás 33
Victor Negrescu

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a kulturális és 
kreatív ágazat, valamint az 
idegenforgalom, a kulturális turizmus és 
oktatás továbbra is az egész Unióra 
kiterjedő Covid19-válság terhét viselő fő 
ágazatok közé tartoznak; az uniós 
költségvetésen belül további 
intézkedéseket szorgalmaz ezen ágazatok 
esetében, és további finanszírozást kér a 
kapcsolódó uniós programokhoz, többek 
között a Kreatív Európa programhoz;

Or. en

Módosítás 34
Victor Negrescu

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4c. megismétli, hogy az Uniónak 
tiszteletben kell tartania nemzetközi 
kötelezettségvállalásait, és sajnálattal 
veszi tudomásul a Tanács arra irányuló 
javaslatát, hogy csökkentsék a külső 
tevékenységekkel kapcsolatos programok 
finanszírozását; emlékeztet arra, hogy az 
uniós költségvetést fontos aktívan 
felhasználni, hogy segíteni tudjunk a 
világjárvány által érintett nemzetközi 
partnereinknek, valamint aktívak és 
láthatóak maradhassunk a szomszédos 
régiókban, különösen a Nyugat-Balkánon 
és a keleti partnerség országaiban;

Or. en

Módosítás 35
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy a költségvetés járuljon 
hozzá olyan gazdaságpolitikai prioritások 
megvalósításához, mint a tőkepiaci unió 
kiteljesítése, azzal a céllal, hogy 
valamennyi piaci szereplő, de különösen a 
kkv-k és az induló innovatív vállalkozások 
számára javuljon a beruházási környezet és 
a finanszírozáshoz való hozzáférés;

5. kéri, hogy a költségvetés járuljon 
hozzá olyan gazdaságpolitikai prioritások 
megvalósításához, mint a tőkepiaci unió 
kiteljesítése, azzal a céllal, hogy 
valamennyi piaci szereplő, de különösen a 
kkv-k és az induló innovatív vállalkozások 
számára javuljon a beruházási környezet és 
a finanszírozáshoz való hozzáférés, 
ugyanakkor biztosítson további befektetési 
lehetőségeket a lakossági befektetők 
számára, mégpedig a fenntartható 
területeken;

Or. en

Módosítás 36
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy a költségvetés járuljon 
hozzá olyan gazdaságpolitikai prioritások 
megvalósításához, mint a tőkepiaci unió 
kiteljesítése, azzal a céllal, hogy 
valamennyi piaci szereplő, de különösen a 
kkv-k és az induló innovatív vállalkozások 
számára javuljon a beruházási környezet és 
a finanszírozáshoz való hozzáférés;

5. kéri, hogy a költségvetés járuljon 
hozzá olyan gazdaságpolitikai prioritások 
megvalósításához, mint a tőkepiaci unió 
kiteljesítése, azzal a céllal, hogy 
valamennyi piaci szereplő, de különösen a 
kkv-k és az induló innovatív vállalkozások 
számára javuljon a hosszú távú és 
fenntartható beruházási környezet és a 
finanszírozáshoz való hozzáférés;

Or. en

Módosítás 37
Victor Negrescu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a kísérleti 
projektek és az előkészítő intézkedések 
fontos szerepet töltenek be az uniós 
költségvetésen belül, és kéri a Bizottságot, 
hogy mutasson nagyobb rugalmasságot az 
uniós költségvetés keretében benyújtott 
javaslatok értékelése és újraértékelése 
során; kéri, hogy az Európai Parlament 
által fontosnak tartott, C-besorolású 
projektek egy részének bevonásával 
nagyobb összegeket különítsenek el az 
ilyen kezdeményezésekre;

Or. en

Módosítás 38
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az uniós 
finanszírozásban részesülő szervezetek 
átláthatóságának és az 
elszámoltathatóságának fontosságát;

Or. en

Módosítás 39
Victor Negrescu

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki szigorúbb megközelítést a 
kötelezettségvállalások visszavonására, 
valamint az el nem költött pénzeszközöket 
csoportosítsa át és használja fel újra az 
intézményközi szinten elfogadott kiemelt 
célkitűzések és területek finanszírozására, 
különösen a világjárvány kezelésével, az 
oktatással, az egészségüggyel, az 
innovációval és a szociálpolitikával 
kapcsolatos területeken;

Or. en

Módosítás 40
Victor Negrescu

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. megerősíti az Európai 
Parlamentnek az uniós források arra való 
elkülönítésével kapcsolatos támogatását, 
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hogy a Covid19-tesztelés széles körben 
elérhetővé váljon az uniós polgárok 
számára, és egy esetleges negyedik 
hullámmal összefüggésben hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a Bizottság és a 
Tanács a lehető leggyorsabban 
megvalósítsa ezt a célkitűzést; kéri a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy egy 
esetleges újabb Covid19-hullám 
megelőzése és kezelése érdekében 
gyorsítsák fel az oltási folyamatot, az 
oltással kapcsolatos pontos információk 
terjesztését és a felkészülést;

Or. en

Módosítás 41
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrások biztosítására szólít fel az 
európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 
számára, tekintettel az európai felügyeleti 
hatóságokról szóló rendeletek (az (EU) 
2019/2175 rendelet általi) 
felülvizsgálatából eredő új feladataikra és 
hatásköreikre;

6. megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrások biztosítására szólít fel az 
európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 
számára, tekintettel az európai felügyeleti 
hatóságokról szóló rendeletek (az (EU) 
2019/2175 rendelet általi) 
felülvizsgálatából eredő új feladataikra és 
hatásköreikre; kiemeli, hogy a 
fenntartható pénzügyek, a pénzügyi 
technológia, a pénzmosás elleni küzdelem, 
a kiberreziliencia, a fizetési műveletek és a 
nem banki pénzügyi közvetítés területén 
bekövetkező fejlemények új hatásköröket 
és feladatokat hoznak vagy fognak hozni 
az európai felügyeleti hatóságok számára, 
amelyekhez elegendő forrást kell 
biztosítani; rámutat különösen arra, hogy 
az uniós központi szerződő felekre 
vonatkozó jogszabályok elfogadásával 
bővült az Európai Értékpapírpiaci 
Hatóság (ESMA) megbízatása és több 
feladat kapott, azonban ehhez nem társult 
kiegészítő költségvetés, ami 
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megnehezítheti, hogy az ESMA végre 
tudja hajtani a központi szerződő felekkel 
kapcsolatos felügyeleti és szabályozási 
menetrendjét; tudomásul veszi továbbá az 
Európai Bankhatóság (EBH) második 
megbízatását, amely a pénzmosás elleni 
küzdelemmel kapcsolatos felügyeletre 
vonatkozó, várhatóan 2021-ben elkészülő 
adatbázis létrehozására, valamint az 
európai hatóságok közötti együttműködés 
és információcsere fokozására irányul, és 
kéri, hogy ehhez biztosítsanak elegendő 
forrást; kiemeli, hogy valószínűleg a 
kriptoeszközök piacairól szóló rendelet 
(MiCA), a megosztott főkönyvi 
technológiára vonatkozó kísérleti 
rendszerről szóló rendelet, valamint a 
digitális működési rezilienciáról szóló 
rendelet (DORA-rendelet) egyaránt új 
hatásköröket hozna létre az európai 
felügyeleti hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 42
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrások biztosítására szólít fel az 
európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 
számára, tekintettel az európai felügyeleti 
hatóságokról szóló rendeletek (az (EU) 
2019/2175 rendelet általi) 
felülvizsgálatából eredő új feladataikra és 
hatásköreikre;

6. megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrások biztosítására szólít fel az 
európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 
számára, tekintettel az európai felügyeleti 
hatóságokról szóló rendeletek (az (EU) 
2019/2175 rendelet általi) 
felülvizsgálatából eredő új feladataikra és 
hatásköreikre; az EBH pénzmosás és 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
terén hozott intézkedéseivel kapcsolatban 
a Számvevőszék által a 13/2021. sz. 
különjelentésben azonosított 
hiányosságok fényében úgy véli, hogy a 
költségvetés egy részét tartalékba kell 
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helyezni mindaddig, amíg az EBH nem 
biztosítja, hogy maradéktalanul eleget 
tegyenek a Számvevőszék jelentésében 
megfogalmazott ajánlásoknak, és 2022. 
évi munkatervében nem fogad el 
egyértelmű stratégiát a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet 
szolgáló valamennyi eszközének hatékony 
felhasználására vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 43
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrások biztosítására szólít fel az 
európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 
számára, tekintettel az európai felügyeleti 
hatóságokról szóló rendeletek (az (EU) 
2019/2175 rendelet általi) 
felülvizsgálatából eredő új feladataikra és 
hatásköreikre;

6. megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrások biztosítására szólít fel az 
európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 
számára, tekintettel az európai felügyeleti 
hatóságokról szóló rendeletek (az (EU) 
2019/2175 rendelet általi) 
felülvizsgálatából eredő új feladataikra és 
hatásköreikre; az elszámoltathatóságuk és 
irányítási struktúrájuk javítása érdekében 
szorgalmazza, hogy fokozzák a felügyeleti 
testületeik működésének átláthatóságát;

Or. en

Módosítás 44
Danuta Maria Hübner, Markus Ferber

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. tudomásul veszi, hogy az ESMA 
Felügyelő Bizottsága az uniós és a 
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harmadik országbeli központi szerződő 
felek szempontjából egyaránt fontos 
szerepet tölt be az európai pénzügyi 
piacok stabil és szabályszerű 
működésének fenntartásában, valamint a 
befektetővédelem fokozásában; megjegyzi, 
hogy míg az uniós központi szerződő 
felekkel kapcsolatos tevékenységek 
finanszírozását az ESMA költségvetéséből 
fedezik, addig a harmadik országbeli 
központi szerződő feleket érintő felügyeleti 
tevékenységet az ESMA által a harmadik 
országbeli központi szerződő felektől 
beszedett díjakból fedezik; megjegyzi, 
hogy az ESMA számára nem biztosítottak 
kiegészítő forrásokat sem az EMIR 2.2 
rendelet által az uniós központi szerződő 
felek kapcsán előírt új feladatok, sem a 
központi szerződő feleket érintő 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
feladatok tekintetében; az ESMA 
finanszírozásának növelését szorgalmazza 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
központi szerződő felekkel foglalkozó 
felügyeleti bizottság rendelkezzen az uniós 
központi szerződő felekkel kapcsolatos 
folyamatos és éves feladatainak 
ellátásához szükséges kapacitással; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 
harmadik országbeli központi szerződő 
felektől származó díjak beszedésének 
jelenlegi keretrendszerét, hogy az ESMA a 
díjstruktúra hosszú távú 
fenntarthatóságát és elfogadhatóságát 
tükröző összeget szedhessen be, 
ugyanakkor arányosabb megközelítést 
alkalmazhasson az uniós pénzügyi piacok 
szempontjából jelentős tevékenységek 
különböző szintjein mozgó központi 
szerződő felek esetében;

Or. en

Módosítás 45
Luděk Niedermayer

Véleménytervezet
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6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli, hogy a Tanács osztja a 
Bizottság véleményét az európai 
felügyeleti hatóságok finanszírozását 
illetően; hangsúlyozza, hogy a javasolt 
költségvetés elfogadásával egyértelmű 
előrelépést kell elérni azokon a 
területeken, ahol az európai felügyeleti 
hatóságok bizonyos feladatokat kapnak, 
és ahol a jelenlegi helyzet nem kielégítő, 
különösen a pénzmosás elleni küzdelem 
terén;

Or. en

Módosítás 46
Dimitrios Papadimoulis
a The Left képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a 
számviteli szerveknek és az 
adóhatóságoknak nyújtott finanszírozást, 
különösen annak érdekében, hogy 
támogassák őket az adócsalás és az 
adókijátszás elleni küzdelemben, valamint 
hogy előmozdítsák az átláthatóságot és a 
jogbiztonságot az adófizetők számára; 
ezeknek a szervezeteknek 
elszámoltathatónak kell lenniük az Európai 
Parlament felé;

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a 
számviteli szerveknek és az 
adóhatóságoknak nyújtott finanszírozást, 
különösen annak érdekében, hogy 
támogassák őket az adócsalás, az 
adókijátszás és az adókikerülés elleni 
küzdelemben, valamint hogy előmozdítsák 
az átláthatóságot és a jogbiztonságot az 
adófizetők számára; hangsúlyozza, hogy 
ezeknek a szervezeteknek 
elszámoltathatónak kell lenniük az Európai 
Parlament felé;

Or. en

Módosítás 47
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a 
számviteli szerveknek és az 
adóhatóságoknak nyújtott finanszírozást, 
különösen annak érdekében, hogy 
támogassák őket az adócsalás és az 
adókijátszás elleni küzdelemben, valamint 
hogy előmozdítsák az átláthatóságot és a 
jogbiztonságot az adófizetők számára; 
ezeknek a szervezeteknek 
elszámoltathatónak kell lenniük az Európai 
Parlament felé;

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a 
számviteli szerveknek és az 
adóhatóságoknak nyújtott finanszírozást, 
különösen annak érdekében, hogy 
támogassák őket az adócsalás és az 
adókijátszás elleni küzdelemben, valamint 
hogy előmozdítsák az átláthatóságot és a 
jogbiztonságot; ezeknek a szervezeteknek 
elszámoltathatónak kell lenniük az Európai 
Parlament felé;

Or. en

Módosítás 48
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy megfelelő 
forrásokra van szükség a magas 
színvonalú statisztikák európai 
előállításához és terjesztéséhez; 
hangsúlyozza, hogy ugyan történt némi 
előrelépés, az előállított statisztikák 
használhatósága, lefedettsége és 
hozzáférhetősége tekintetében azonban 
még mindig jelentős gyengeségek és 
hiányosságok tapasztalhatók, és azonnali 
cselekvésre van szükség; ezért úgy véli, 
hogy a költségvetés egy részét tartalékba 
kell helyezni mindaddig, amíg az Eurostat 
nem terjeszt elő arra vonatkozó 
ambiciózus cselekvési tervet, hogy sokkal 
felhasználóbarátabbá teszi a honlapját, az 
Unió összes hivatalos nyelvén biztosítja az 
adatok és az információk 
hozzáférhetőségét, valamint az uniós 
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politikák és prioritások végrehajtásához 
hozzájáruló új statisztikákat és mutatókat 
dolgoz ki;

Or. en

Módosítás 49
Luděk Niedermayer

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. az Európai Parlament által 
előterjesztett kísérleti projektek értékelése 
során a Bizottság munkáját illetően 
nagyobb átláthatóságot szorgalmaz, mivel 
egyesek projektek hasznosak lehetnek az 
Unió működése szempontjából; a jelenlegi 
munkamódszerek nélkülözik az 
átláthatóságot és az egyértelműséget, 
aminek következtében számos olyan 
fontos és megvalósítható javaslatot 
elutasítanak, amelyek hozzáadott értékkel 
bírhatnak;

Or. en

Módosítás 50
Markus Ferber, Lídia Pereira

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
finanszírozásban részesülő valamennyi 
szervezetnek politikailag semlegesen és 
elfogulatlanul kell viselkednie; megjegyzi, 
hogy ez a független pénzügyi szakértelmet 
biztosító szervezetekre és az adózás terén 
kutatást végző szervezetekre is vonatkozik;
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Or. en

Módosítás 51
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli, hogy előkészítő 
intézkedésként útjára indítják az adó- és 
pénzügyi bűncselekmények uniós 
megfigyelőközpontját; úgy véli, hogy ez a 
megfigyelőközpont a szükséges 
demokratikus vitához és a döntéshozók 
számára egyaránt hasznos hozzájárulást 
jelent; kéri a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatokat a megfigyelőközpont 2022 
utáni fenntartására;

Or. en

Módosítás 52
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a szilárd és megbízható pénzügyi és 
nem pénzügyi beszámolási és 
könyvvizsgálati standardok globális és 
uniós szintű kidolgozásának 
támogatásához elegendő forrást 
biztosítsanak; úgy véli azonban, hogy az 
elkülönített költségvetés egy részét fel kell 
függeszteni addig, amíg az IFRS 
Alapítvány és a Nemzetközi Számviteli 
Standard Testület (IASB) megfelelően 
eleget nem tesz a nemzetközi számviteli 
standardok (IAS) értékeléséről, valamint a 
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Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok (IFRS) Alapítványa, az 
Európai Pénzügyi Beszámolási 
Tanácsadó Csoport (EFRAG) és a 
Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB) 
tevékenységeiről szóló, 2016. június 7-i 
állásfoglalásában1a megfogalmazott 
vonatkozó kéréseknek;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
6IP0248&from=HU

Or. en

Módosítás 53
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. emlékeztet arra, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése beépült az 
új saját források bevezetésére irányuló 
ütemtervvel kapcsolatos intézményközi 
együttműködésbe; kitart amellett, hogy az 
importáruk karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmust és a digitális 
illetéket olyan határidőn belül kell 
elfogadni és végrehajtani, amely lehetővé 
teszi a Next Generation EU eszközhöz 
való hozzájárulást; úgy véli, hogy a 
pénzügyi tranzakciós adót és a jövőbeli 
„Vállalkozás Európában: Társaságiadó-
keret (BEFIT)” egy részét is gyorsan be 
kell építeni az EU saját forrásainak új 
kosarába;

Or. en

Módosítás 54
Sven Giegold
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. emlékeztet arra, hogy az új saját 
források kosarának bevezetése 
elengedhetetlen az Unió fenntartható 
helyreállításának és a zöld átállás 
támogatásához kapcsolódó pénzügyi 
igények kielégítéséhez; kéri a 
tagállamokat, hogy mihamarabb fogadják 
el az átalakított digitális illetékre, az 
importáruk karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmusra és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerre (EU 
ETS) vonatkozó, benyújtás előtt álló 
bizottsági jogalkotási javaslatokat, és 
megerősített együttműködési eljárás 
keretében 2022 végéig zárják le a 
pénzügyi tranzakciós adóról szóló 
tárgyalásokat;

Or. en


