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Módosítás 1
Ádám Kósa

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80 %-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, a foglalkozásokban és a 
vezetői szinteken;

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80%-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, szakmákban és vezetői 
szinteken annak ellenére, hogy az 
Eurostat iskolai végzettségre vonatkozó 
adatai alapján a nők már 2013-ban 
elérték az Európa 2020 stratégia kiemelt 
célját, hiszen 40,1%-uk szerzett felsőfokú 
végzettséget, továbbá annak ellenére, hogy 
2019-ben a 20–24 év közötti 
korcsoportban a nők 86,2%-a szerzett 
legalább felső középfokú végzettséget, míg 
a férfiaknak csupán 81%-a;

Or. en

Módosítás 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80 %-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, a foglalkozásokban és a 
vezetői szinteken;

A. mivel Európának olyan 
társadalmilag hatékony és környezeti 
szempontból fenntartható iparstratégiára 
van szüksége, amely az egyenlő fejlődést 
helyezi előtérbe; mivel az uniós ipar 
jelenleg mintegy 35 millió embert 
foglalkoztat, és az export több mint 80%-át 
teszi ki; mivel a nők továbbra is 
alulreprezentáltak az ipari ágazatokban, 
szakmákban és vezetői szinteken;

Or. en
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Módosítás 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80 %-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, a foglalkozásokban és a 
vezetői szinteken;

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, 
több millió, iparhoz kapcsolódó 
munkahelyet teremt, az export több mint 
80%-át teszi ki, és meghatározó szerepet 
játszik a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések kihelyezésében; mivel a 
nők továbbra is alulreprezentáltak az ipari 
ágazatokban, szakmákban és vezetői 
szinteken;

Or. en

Módosítás 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80 %-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, a foglalkozásokban és a 
vezetői szinteken;

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80%-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, szakmákban és vezetői 
szinteken, és gyakran alacsonyabb 
hozzáadott értékkel rendelkező ipari 
ágazatokban, illetve alágazatokban 
alkalmazzák őket;

Or. en
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Módosítás 5
Loucas Fourlas

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80 %-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, a foglalkozásokban és a 
vezetői szinteken;

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80%-át teszi ki; mivel 
a nők és a fogyatékossággal élő személyek 
továbbra is alulreprezentáltak az ipari 
ágazatokban, szakmákban és vezetői 
szinteken; mivel a társadalmi mobilitás 
optimális szintjét még nem sikerült elérni;

Or. en

Módosítás 6
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80 %-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, a foglalkozásokban és a 
vezetői szinteken;

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80%-át teszi ki; mivel 
az EU iparának környezeti lábnyoma igen 
nagy; mivel a nők továbbra is 
alulreprezentáltak az ipari ágazatokban, 
szakmákban és vezetői szinteken;

Or. en

Módosítás 7
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80 %-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, a foglalkozásokban és 
a vezetői szinteken;

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80%-át teszi ki; mivel 
az ipari ágazatokban a nők aránya 
alacsonyabb a férfiakénál, mind az 
oktatás és a képzés, mind pedig az egyes 
szakmák és a vezetői szintek esetében;

Or. en

Módosítás 8
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80 %-át teszi ki; mivel 
a nők továbbra is alulreprezentáltak az 
ipari ágazatokban, a foglalkozásokban és a 
vezetői szinteken;

A. mivel az uniós ipar jelenleg 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, és 
az export több mint 80%-át teszi ki; mivel 
a nők és a fogyatékossággal élő személyek 
továbbra is alulreprezentáltak az ipari 
ágazatokban, szakmákban és vezetői 
szinteken;

Or. en

Módosítás 9
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A a. mivel az ambiciózus kereskedelmi 
megállapodások az Unióban történő 
munkahelyteremtés egyik előfeltételét 
jelentik; elismeri, hogy a koronavírus-
válság a gazdasági nacionalizmus és a 
protekcionizmus felerősödésének 
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veszélyével jár, valamint azt a kihívást 
támaszthatja, hogy a szabályokon alapuló 
szabad kereskedelem és a globális 
értékláncok még inkább 
megkérdőjeleződnek a termelés nemzeti 
szintre való visszahelyezése és a globális 
értékláncok felbomlása révén, ami 
fenyegetést jelent Európa 
versenyképességére és munkahelyeinek 
minőségére nézve; ezért felhívja az 
érdekelt feleket, hogy diverzifikálják 
ellátási láncaikat a kiszolgáltatottság 
csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A a. mivel a kkv-k az összes európai 
vállalkozás több mint 99%-át képviselik, 
de csupán 17%-uk építette be sikeresen a 
digitális technológiákat üzleti 
tevékenységébe; mivel a vállalkozások 
70%-a szerint a tehetséges munkaerő 
hozzáférhetősége az Unióban történő 
beruházás egyik akadálya;

Or. en

Módosítás 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A a. mivel Európa több évszázados, 
erős ipari hagyományokkal rendelkezik, 
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ezért alkalmas a hatékony kettős átállásra, 
amely a szociális gazdaságon és az Unió 
értékein alapul; 

Or. en

Módosítás 12
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az uniós ipari stratégiának a 
több és jobb munkahelyteremtés, valamint 
a befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiac megteremtése motorjának 
kell lennie, a digitális és szén-dioxid-
semleges iparra való átállást kísérve;

B. mivel az új uniós iparstratégiának 
valamennyi ágazatban és minden 
vállalkozás számára választ kell kínálnia 
az olyan társadalmi és környezeti 
kihívásokra, mint a munkanélküliség, az 
elöregedés, a mobilitás, az 
éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség, 
azzal a céllal, hogy zöldebb és 
tisztességesebb munkahelyeket teremtsen 
és megvalósítsa a befogadó és 
kiegyensúlyozott munkaerőpiacot, 
amelyeknek a digitális és teljesen 
megújuló energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és 
klímasemleges gazdaságra való, 2040-ig 
történő igazságos és méltányos átállást kell 
kísérniük;

Or. en

Módosítás 13
Jordi Cañas

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az uniós ipari stratégiának a 
több és jobb munkahelyteremtés, valamint 

B. mivel az uniós iparstratégiának a 
több és jobb munkahelyteremtés, valamint 
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a befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiac megteremtése motorjának 
kell lennie, a digitális és szén-dioxid-
semleges iparra való átállást kísérve;

a befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiac megteremtése motorjának 
kell lennie, a digitális és szén-dioxid-
semleges iparra való kettős átállást kísérve; 
mivel a zöld megállapodás és a digitális 
stratégia végrehajtásának ösztönöznie kell 
a zöldebb és nagyobb mértékben 
körforgásos ipart eredményező 
fenntartható növekedést, és új 
munkalehetőségeket kell teremtenie;

Or. en

Módosítás 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az uniós ipari stratégiának a 
több és jobb munkahelyteremtés, valamint 
a befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiac megteremtése motorjának 
kell lennie, a digitális és szén-dioxid-
semleges iparra való átállást kísérve;

B. mivel az uniós iparstratégiának 
garantálnia kell a minőségi 
munkahelyeket, és meg kell valósítania a 
befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiacot, amely az emberek javát 
szolgálja, a digitális és szén-dioxid-
semleges iparra való átállást kísérve; mivel 
az uniós iparstratégiának a társadalmi 
kohézió ösztönzőjéül kell szolgálnia, és 
ezáltal hozzá kell járulnia a szociális 
dömping elleni küzdelemhez;

Or. en

Módosítás 15
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az uniós ipari stratégiának a 
több és jobb munkahelyteremtés, valamint 

B. mivel az uniós iparstratégiának 
erősítenie kell a kkv-knak az európai 
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a befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiac megteremtése motorjának 
kell lennie, a digitális és szén-dioxid-
semleges iparra való átállást kísérve;

gazdaság gerinceként betöltött szerepét; 
mivel e stratégiának a több és jobb 
munkahelyteremtés, valamint a befogadó 
és kiegyensúlyozott munkaerőpiac 
megteremtése motorjának kell lennie, a 
digitális és szén-dioxid-semleges iparra 
való átállást kísérve;

Or. en

Módosítás 16
Ádám Kósa

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az uniós ipari stratégiának a 
több és jobb munkahelyteremtés, valamint 
a befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiac megteremtése motorjának 
kell lennie, a digitális és szén-dioxid-
semleges iparra való átállást kísérve;

B. mivel az uniós iparstratégiának a 
több, jobb és teljes mértékben inkluzív 
munkahelyteremtés, valamint a befogadó 
és kiegyensúlyozott – fogyatékossággal élő 
személyek foglalkoztatását is lehetővé 
tévő – munkaerőpiac megteremtése 
motorjának kell lennie, a digitális és szén-
dioxid-semleges iparra való átállást 
kísérve;

Or. en

Módosítás 17
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az uniós ipari stratégiának a 
több és jobb munkahelyteremtés, valamint 
a befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiac megteremtése motorjának 
kell lennie, a digitális és szén-dioxid-
semleges iparra való átállást kísérve;

B. mivel az uniós iparstratégiának a 
több és jobb munkahelyteremtés, valamint 
a befogadó és kiegyensúlyozott 
munkaerőpiac megteremtése motorjának 
kell lennie, a digitális iparra való átállást 
kísérve;
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Or. en

Módosítás 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

B a. mivel a versenyképességre és a 
piaci alapú megközelítésekre való hosszú 
távú összpontosítással nem sikerült 
megoldani a tagállamok és régiók közötti 
különbségek problémáját, amely számos 
munkahely megszűnését okozta és egész 
régiók iparának leépülését segítette elő; 
mivel csak egy erős, a közszféra szintjén 
működő iparstratégia biztosíthatja az ipar 
valóban egyenlő, fenntartható és 
igazságos fejlődését, beleértve a minőségi 
munkahelyeket, valamint az ambiciózus 
társadalmi és környezetvédelmi 
célkitűzéseket;

Or. en

Módosítás 19
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
munkahelyeket és gazdasági jólétet 
teremtve;

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia – amellett, hogy 
biztosítja a magas szintű kiberbiztonságot 
és az alapvető jogok teljes körű 
tiszteletben tartását azáltal, hogy nem 
vezet semmiféle hátrányos 
különböztetéshez vagy kirekesztéshez – 
alapvető fontosságú valamennyi ipari 
ágazat számára a zöld ipari átmenet 
megvalósítása szempontjából, amely 
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fokozza a versenyképességet, ugyanakkor 
támogatja a fenntarthatóságot, csökkenti 
Európa energiától és erőforrás-
behozataltól való függőségét, és 
munkahelyeket, virágzó gazdaságot és 
jólétet teremt mindenki számára;

Or. en

Módosítás 20
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
munkahelyeket és gazdasági jólétet 
teremtve;

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
továbbá munkahelyeket és gazdasági 
jólétet teremtve a fejlesztését, bevezetését 
és használatát kísérő emberközpontú 
megközelítés alapján; mivel a mesterséges 
intelligencia teljes potenciáljának 
kiaknázása érdekében kiemelt figyelmet 
kell fordítani az emberi méltóságra;

Or. en

Módosítás 21
Jordi Cañas

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
munkahelyeket és gazdasági jólétet 

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia, valamint azok 
inkluzív, biztonságos és semleges módon 
történő előmozdítása alapvető fontosságú 
valamennyi ipari ágazat számára, növelve a 
versenyképességet, munkahelyeket és 
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teremtve; gazdasági jólétet teremtve;

Or. en

Módosítás 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
munkahelyeket és gazdasági jólétet 
teremtve;

C. mivel a zöld megállapodás és a 
fenntartható fejlődési célok elveinek 
megfelelő digitalizáció és mesterséges 
intelligencia alapvető fontosságú 
valamennyi ipari ágazat számára, növelve a 
versenyképességet, munkahelyeket és 
gazdasági jólétet teremtve;

Or. en

Módosítás 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
munkahelyeket és gazdasági jólétet 
teremtve;

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára;

Or. en

Módosítás 24
Ádám Kósa
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
munkahelyeket és gazdasági jólétet 
teremtve;

C. mivel a digitalizáció, a kollaboratív 
robotok, az intelligens gyárak és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
munkahelyeket és gazdasági jólétet 
teremtve;

Or. en

Módosítás 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
munkahelyeket és gazdasági jólétet 
teremtve;

C. mivel a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapvető 
fontosságú valamennyi ipari ágazat 
számára, növelve a versenyképességet, 
minőségi munkahelyeket és gazdasági 
jólétet teremtve;

Or. en

Módosítás 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C a. mivel a mesterséges intelligencia 
stratégiai technológia, és a várakozások 
szerint a polgárok és a társadalom javát 
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szolgálja azáltal, hogy javítja az 
életminőséget, új foglalkoztatási 
lehetőségeket teremt és fenntarthatóbb 
üzleti modelleket hoz létre;

Or. en

Módosítás 27
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C a. mivel a kutatásba és az 
innovációba való beruházás fontos 
szerepet játszik az európai ipar 
versenyképességének és 
termelékenységének növelésében; 

Or. en

Módosítás 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C b. mivel a mesterséges intelligencia 
európai megközelítésének kiemelten kell 
kezelnie a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos etikai szempontokat és 
dilemmákat annak biztosítása érdekében, 
hogy az emberközpontú legyen, növelje az 
emberek jólétét, a biztonság érzetét, a 
társadalom és a környezet jólétét, és teljes 
mértékben tiszteletben tartsa az EU 
alapvető jogait és értékeit;

Or. en
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Módosítás 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C c. mivel csak úgy lehet kiaknázni a 
mesterséges intelligencia nyújtotta 
valamennyi lehetőséget, ha a felhasználók 
tudatában vannak az e technológiában 
rejlő előnyöknek és kihívásoknak; mivel 
ezt a kérdést be kell építeni az oktatási 
folyamatba, többek között a digitális 
kirekesztés elleni küzdelem kapcsán, és 
európai szintű tájékoztató kampányokat 
kell folytatni, amelyek pontos képet adnak 
a mesterséges intelligencia fejlesztésének 
valamennyi aspektusáról;

Or. en

Módosítás 30
Ádám Kósa

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan kihívások elé állította az uniós 
ipart: több mint 5 millió embert fenyeget az 
a veszély, hogy elveszíti munkahelyét, és 
az előrejelzések szerint a GDP átlagosan 
mintegy 7 %-kal csökken szerte az EU-
ban;

D. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan kihívások elé állította az uniós 
ipart: több mint 5 millió embert fenyeget az 
a veszély, hogy elveszíti munkahelyét, és 
az előrejelzések szerint a GDP átlagosan 
mintegy 7%-kal csökken szerte az EU-ban, 
az alacsony képzettségű munkaerő pedig 
különösen kiszolgáltatott a digitális 
korban, ezért a digitális jártasság 
nélkülözhetetlen képesség;

Or. en
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Módosítás 31
Loucas Fourlas

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan kihívások elé állította az uniós 
ipart: több mint 5 millió embert fenyeget az 
a veszély, hogy elveszíti munkahelyét, és 
az előrejelzések szerint a GDP átlagosan 
mintegy 7 %-kal csökken szerte az EU-
ban;

D. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan kihívások elé állította az uniós 
ipart: több mint 5 millió embert fenyeget az 
a veszély, hogy elveszíti munkahelyét, és 
az előrejelzések szerint a GDP átlagosan 
mintegy 7%-kal csökken szerte az EU-ban; 
mivel bizonyos társadalmi csoportok nem 
folytathatják szakmai rutinjukat;

Or. en

Módosítás 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan kihívások elé állította az uniós 
ipart: több mint 5 millió embert fenyeget az 
a veszély, hogy elveszíti munkahelyét, és 
az előrejelzések szerint a GDP átlagosan 
mintegy 7 %-kal csökken szerte az EU-
ban;

D. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan kihívások elé állította az uniós 
ipart: több mint 5 millió embert fenyeget az 
a veszély, hogy elveszíti munkahelyét, és 
az előrejelzések szerint a GDP átlagosan 
mintegy 7%-kal csökken szerte az EU-ban; 
mivel az európai zöld megállapodást 
prioritásként felül kell vizsgálni;

Or. en

Módosítás 33
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan kihívások elé állította az uniós 
ipart: több mint 5 millió embert fenyeget az 
a veszély, hogy elveszíti munkahelyét, és 
az előrejelzések szerint a GDP átlagosan 
mintegy 7 %-kal csökken szerte az EU-
ban;

D. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan kihívások elé állította az uniós 
ipart csakúgy, mint az EU-ban élő és 
dolgozó embereket: több mint 5 millió 
embert fenyeget az a veszély, hogy 
elveszíti munkahelyét, és az előrejelzések 
szerint a GDP átlagosan mintegy 7%-kal 
csökken szerte az EU-ban;

Or. en

Módosítás 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

D a. mivel a Világgazdasági Fórum 
„Future of Jobs” című jelentése szerint az 
alapfokú oktatást most megkezdő 
gyermekek 65%-a végül teljesen új típusú, 
ma még nem létező munkakörökben fog 
dolgozni; mivel az oktatási rendszereket 
képessé kell tenni arra, hogy átadják az 
ilyen új típusú életpályához szükséges 
egyetemes tudást és készségeket;

Or. en

Módosítás 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

D a. mivel több gyárban, ahol a 
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munkavállalók és a szakszervezetek 
gyártással kapcsolatos döntéseket 
hozhattak a Covid19-világjárvány során, a 
gyártást rövid időn belül gyógyászati 
termékekre állították át;

Or. en

Módosítás 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

D a. mivel a Covid19-világjárvány 
idején tapasztalt nagyarányú 
munkanélküliség különösen az 
idénymunkásokat és a kiszolgáltatott 
helyzetben lévőket érintette;

Or. en

Módosítás 37
Ádám Kósa

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a szociális párbeszéd és a 
szociális partnerek közötti folyamatos 
együttműködés elengedhetetlen egy olyan 
szilárd iparpolitikához, amelynek célja, 
hogy mindenki számára méltányosabb 
társadalmat hozzon létre, és amely 
mérsékli annak kockázatát, hogy bárki 
lemaradjon;

E. mivel a szociális párbeszéd és a 
szociális partnerek, a fogyatékossággal 
élőket képviselő szervezetek és az ipari 
érdekelt felek közötti folyamatos 
együttműködés elengedhetetlen egy olyan 
szilárd iparpolitikához, amelynek célja, 
hogy mindenki számára méltányosabb 
társadalmat hozzon létre, és amely 
mérsékli annak kockázatát, hogy bárki 
lemaradjon;

Or. en
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Módosítás 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a szociális párbeszéd és a 
szociális partnerek közötti folyamatos 
együttműködés elengedhetetlen egy olyan 
szilárd iparpolitikához, amelynek célja, 
hogy mindenki számára méltányosabb 
társadalmat hozzon létre, és amely 
mérsékli annak kockázatát, hogy bárki 
lemaradjon;

E. mivel a szociális párbeszéd és a 
kollektív tárgyalás elengedhetetlen egy 
olyan szilárd iparpolitikához, amelynek 
célja a munkakörülmények és a 
foglalkoztatási feltételek javítása;

Or. en

Módosítás 39
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a szociális párbeszéd és a 
szociális partnerek közötti folyamatos 
együttműködés elengedhetetlen egy olyan 
szilárd iparpolitikához, amelynek célja, 
hogy mindenki számára méltányosabb 
társadalmat hozzon létre, és amely 
mérsékli annak kockázatát, hogy bárki 
lemaradjon;

E. mivel a szociális párbeszéd és a 
szociális partnerek közötti folyamatos 
együttműködés elengedhetetlen egy olyan 
szilárd iparpolitikához, amelynek célja egy 
olyan méltányosabb és zöldebb társadalom 
felé történő átmenet megvalósítása, amely 
senkit nem hagy magára;

Or. en

Módosítás 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová
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Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

E a. mivel az Eurostat statisztikái1a azt 
mutatják, hogy a 25–64 éves korosztályba 
tartozó európaiak közel fele nem kíván 
részt venni oktatásban és képzésben, és 
77,8%-uk úgy véli, hogy nincs szükségük 
további oktatásra vagy képzésre, így 
kiszolgáltatottakká válnak a 
megrázkódtatásokkal szemben, és 
nincsenek tisztában azzal, hogy a jövőben 
milyen szerepváltozások és szakmai 
életpályák várhatnak rájuk;
__________________
1a 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en

Módosítás 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

E a. mivel egy tisztességes és 
fenntartható termelési modellnek a 
munkavállalókat, képviselőiket és a 
szakszervezeteket, valamint a 
munkavállalók érdekeit és sokéves 
szakértelmét kell a középpontba helyeznie, 
hogy igazodhasson a társadalom alapvető 
igényeihez.

Or. en

Módosítás 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
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Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

E a. mivel a szociális partnereket –
 autonómiájuk és a kollektív fellépéshez 
való joguk teljes tiszteletben tartása 
mellett – arra kell ösztönözni, hogy az 
őket érintő kérdésekben tárgyalásokat 
folytassanak és kollektív szerződéseket 
kössenek;

Or. en

Módosítás 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

E a. mivel a Covid19 óriási hatást 
gyakorolt a munka és a munkahelyek 
szervezésére, és még inkább szükségessé 
tesz egy új iparstratégiát;

Or. en

Módosítás 44
Anne Sander

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

E a. mivel az uniós vállalkozások 99%-
a kis- és középvállalkozás, amelyek az EU 
GDP-jének mintegy 50%-át adják, és több 
mint 100 millió munkavállalót 
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foglalkoztatnak;

Or. en

Módosítás 45
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

E a. mivel a gazdasági növekedés jobb 
szociális feltételekkel és életszínvonallal, 
valamint jó munkakörülményekkel jár 
együtt;

Or. en

Módosítás 46
Anne Sander

Véleménytervezet
E b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

E b. mivel a 2020 utáni 
iparstratégiának olyan ipari 
ökoszisztémákon kell alapulnia, amelyek 
magukban foglalják az ipari értékláncok 
valamennyi szereplőjét a nagyvállalatoktól 
a kkv-kig és a kisebb vállalkozásokig;

Or. en

Módosítás 47
Anne Sander

Véleménytervezet
E c preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

E c. mivel az uniós iparstratégiának elő 
kell segítenie a régiók újjáélesztését, ezért 
támogatnia kell azok átalakulását 
intelligens szakosodási stratégiák és esb-
alapok révén;

Or. en

Módosítás 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében;

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának erős szociális és 
környezetvédelmi dimenzióval kell 
rendelkeznie, és összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, hogy 
hatékonyan kezelhesse a strukturális 
változások társadalmi következményeit, és 
hozzájárulhasson az abban foglalt elvek 
végrehajtásához a tisztességes munka- és 
foglalkoztatási körülmények, az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és a mindenkit 
megillető jóléti rendszerekhez való 
hozzáférés biztosítása érdekében; 
emlékeztet arra, hogy a minőségi 
munkahelyek, a szociális védelem és a jól 
működő közszolgáltatások a virágzó ipari 
tevékenységek előfeltételei;

Or. en

Módosítás 49
Ádám Kósa
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében;

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében; 
sürgeti az ipari ágazatot, hogy teljes 
mértékben alkalmazza a „mindenki 
számára történő tervezés” elvet annak 
érdekében, hogy a teljes 
akadálymentesség már a tervezési 
szakaszban alapelv legyen;

Or. en

Módosítás 50
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében;

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának igazodnia kell a zöld 
megállapodás célkitűzéseihez, a Párizsi 
Megállapodás elveihez és 1,5°C-os 
céljához, valamint a szociális jogok 
európai pilléréhez, és hatékonyan kell 
kezelnie a strukturális változások 
társadalmi következményeit és az abban 
foglalt elvek további végrehajtásának 
szükségességét a tisztességes és méltányos 
munkakörülmények és a mindenkit 
megillető esélyegyenlőség, valamint a jól 
működő munkaerőpiacokhoz és jóléti 
rendszerekhez való hozzáférés támogatása 
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érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében;

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen 
diverzifikálni kell a globális ellátási 
láncokat, valamint fenntarthatóbbá és 
átláthatóbbá kell tenni azokat.

Or. en

Módosítás 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie 
legalább a szociális jogok európai 
pillérével és az Európai Szociális 
Chartával, és kezelnie kell a strukturális 
változások valamennyi társadalmi 
következményét és az abban foglalt elvek 
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tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében;

további végrehajtásának szükségességét a 
megfelelő, tisztességes és egyenlő 
munkakörülmények, a minőségi 
foglalkoztatás, az esélyegyenlőség, 
valamint a jól működő munkaerőpiacokhoz 
és jóléti rendszerekhez való hozzáférés 
támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti 
rendszerekhez való hozzáférés támogatása 
érdekében;

1. kiemeli, hogy az új iparpolitikának 
támogatnia kell a tisztességes 
munkakörülményeket és az 
esélyegyenlőséget, és figyelembe kell 
vennie az iparnak a munkaerőpiacokhoz 
és jóléti rendszerekhez nyújtott jelentős 
hozzáadott értékét, valamint a jólét és az 
egyenlőség tényezőjeként játszott 
létfontosságú szerepét;

Or. en

Módosítás 54
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
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hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében;

hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények, az 
esélyegyenlőség, a fogyatékossággal élő 
személyek beilleszkedése, valamint a jól 
működő munkaerőpiacokhoz és jóléti 
rendszerekhez való hozzáférés támogatása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 55
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében;

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 
szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek megvalósulásához 
való hozzájárulás szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 56
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie a 

1. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikának összhangban kell lennie 
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szociális jogok európai pillérével, és 
hatékonyan kell kezelnie a strukturális 
változások társadalmi következményeit és 
az abban foglalt elvek további 
végrehajtásának szükségességét a 
tisztességes munkakörülmények és az 
esélyegyenlőség, valamint a jól működő 
munkaerőpiacokhoz és jóléti rendszerekhez 
való hozzáférés támogatása érdekében;

szociális normáinkkal, és hatékonyan kell 
kezelnie a strukturális változások 
társadalmi és gazdasági következményeit a 
tisztességes munkakörülmények és a 
vállalkozásbarát környezet, valamint a jól 
működő munkaerőpiacokhoz, jóléti 
rendszerekhez és szakképzéshez való 
hozzáférés támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy 
tartsák tiszteletben és erősítsék meg a 
szociális partnereket, bővítsék a kollektív 
tárgyalások hatókörét, és hozzanak 
intézkedéseket a szakszervezetek és a 
munkáltatói szervezetek sűrű hálózatának 
előmozdítására egy demokratikus, 
inkluzív és társadalmilag igazságos ipari 
ágazat biztosítása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a jól működő 
társadalmi párbeszéd és kollektív 
tárgyalás kulcsfontosságú eszközök a 
munkakörülmények alakításában; úgy 
véli, hogy az Unió, a tagállamok, a 
szociális partnerek és a civil társadalmat 
képviselő szervezetek közös 
együttműködése megteremti a megfelelő 
környezetet az európai ipar 
növekedéséhez; hangsúlyozza, hogy a 
társadalmi párbeszéd hozzájárul mind a 
gazdasági versenyképességhez, mind a 
társadalmi kohézióhoz; kéri a társadalmi 
párbeszéd Európa-szerte történő további 
erősítését a munkaügyi kapcsolatok 
kiegyensúlyozása és a kollektív 
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tárgyalások ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 58
Lukas Mandl

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. megjegyzi, hogy az 
országspecifikus ajánlásnak tartalmaznia 
kell az európai szemeszter keretében az 
(uniós) iparpolitika szempontjából 
releváns intézkedéseket és kérdéseket; 
kiemeli, hogy a jelenlegi helyzet és az 
előrehaladás mérése kulcsfontosságú a 
tényeken alapuló politikai döntéshozatal 
folytatásához, amely biztosítaná az uniós 
tagállamoknak az iparpolitika nemzeti és 
uniós szintű előrehaladásáról és 
fejlődéséről történő tájékoztatását is;

Or. en

Módosítás 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy az ipar- és 
foglalkoztatáspolitika elsősorban a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, és hogy 
a tagállamok feladata, hogy megfelelő 
ágazati stratégiát dolgozzanak ki, 
valamint hogy fokozzák az információk és 
a bevált gyakorlatok cseréjét annak 
érdekében, hogy pozitív hatást 
gyakoroljanak a munkakörülményekre és 
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a munkavállalók jogaira, és elkerüljék a 
bér- és szociális dömpinget;

Or. en

Módosítás 60
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. elismeri, hogy a szén-dioxid-
semleges iparra való átállás kárt fog 
okozni bizonyos ágazatoknak, és hogy 
ennek során kudarcok fognak 
bekövetkezni, ami vállalkozások bezárását 
és a munkanélküliség növekedését fogja 
eredményezni; ezért kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ne erőltessék az ipari 
szerkezetváltást, és a technológiai 
fejlődéssel összhangban halasszák el 
annak célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy a 
demokratikus működés biztosítása 
érdekében minden ipari stratégiának a 
munkavállalókat, képviselőiket és a 
szakszervezeteket, valamint a 
munkavállalók érdekeit és sokéves 
szakértelmét kell a középpontba helyeznie; 
felhívja a Bizottságot, hogy az eljárás 
minden szakaszába teljes mértékben vonja 
be a munkavállalókat, képviselőiket és a 
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szakszervezeteket;

Or. en

Módosítás 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció, 
a mesterséges intelligencia, a nagy 
adathalmazok elemzése, a kiberbiztonság, 
az innováció és a fenntartható iparágakra 
irányuló intézkedések kidolgozása 
elengedhetetlen a jobb társadalmi kohézió 
megteremtéséhez, az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez 
és az EU versenyképességének 
biztosításához;

Or. en

Módosítás 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza a határ menti 
ingázók és az idénymunkások fontosságát 
a szolgáltatásnyújtásban, ami a gazdaság 
fellendítésére irányuló erőfeszítések egyik 
kulcsfontosságú eleme, és felszólít olyan 
intézkedések meghozatalára, amelyek 
célja mobilitásuk ösztönzése és 
munkavállalói jogaik védelme, ideértve a 
meglévő jogszabályok jobb végrehajtását 
is;
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Or. en

Módosítás 64
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy az új ipari 
stratégia középpontjában a kkv-knak kell 
állniuk, mint a vállalkozói szellem és a 
foglalkoztatás előmozdítóinak az EU-ban;

Or. en

Módosítás 65
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
szociális piaci hagyományoknak 
tükröződniük kell az ipari stratégiában;

Or. en

Módosítás 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 b. sürgeti az Európai Bizottságot, 
hogy a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló rendelet 
felülvizsgálatának gyors elfogadása és a 
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tagállami szinten összehangolt digitális 
megoldások végrehajtása révén 
foglalkozzon azokkal a problémákkal, 
amelyekkel a határ menti ingázók és az 
idénymunkások szembesülnek szociális 
jogosultságaik megszerzése során, és 
amelyek a munkavállalók jogosultságai 
hordozhatóságának hiányából fakadnak, 
továbbá hogy ugyanakkor fokozza és 
észszerűsítse a csalások ellen irányuló 
megoldásokat;

Or. en

Módosítás 67
Lukas Mandl

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 b. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 
létre szilárd irányítási keretet, amely 
magában foglalja a szociális partnereket 
és egy ipari fórumot, abból a célból, hogy 
támogassa a Bizottságot az ipari stratégia 
sikeres végrehajtásában, amely állandó 
fejlődési pontot jelent a Versenyképességi 
Tanácsban és az Európai Parlamentben, 
valamint az ipar és a tagállamok közötti 
ipari szövetségekben;

Or. en

Módosítás 68
Lukas Mandl

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
állandó munkanélküliségi 

törölve
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viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek az ökológiai és digitális átállást 
kell kísérnie;

Or. en

Módosítás 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
állandó munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek az ökológiai és digitális átállást 
kell kísérnie;

törölve

Or. en

Módosítás 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
állandó munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek az ökológiai és digitális átállást 
kell kísérnie;

törölve

Or. en
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Módosítás 71
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
állandó munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek az ökológiai és digitális átállást 
kell kísérnie;

2. hangsúlyozza, hogy az állandó 
európai munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek a teljes mértékben megújuló 
energiaforrásokon alapuló, 
nagymértékben erőforrás- és 
energiahatékony, körforgásos és szén-
dioxid-semleges és digitális gazdaságra 
való igazságos átállást kell kísérnie;

Or. en

Módosítás 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
állandó munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek az ökológiai és digitális átállást 
kell kísérnie;

2. hangsúlyozza, hogy az állandó 
európai munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni 
a GMU-országok számára, amelynek az 
ökológiai és digitális kettős átállást kell 
kísérnie;

Or. en

Módosítás 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
állandó munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek az ökológiai és digitális átállást 
kell kísérnie;

2. megjegyzi, hogy az ökológiai és 
digitális kettős átállást kísérhetné egy 
állandó európai munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszer;

Or. en

Módosítás 74
Anne Sander

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
állandó munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek az ökológiai és digitális átállást 
kell kísérnie;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Bizottságnak további kísérő eszközöket 
kell kidolgoznia az ökológiai és digitális 
kettős átállás támogatására;

Or. en

Módosítás 75
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
állandó munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek az ökológiai és digitális átállást 
kell kísérnie;

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
munkanélküliségi viszontbiztosítási 
rendszert ideiglenes eszközként kell 
elfogadni, és annak összhangban kell 
állnia a környezetvédelmi és digitális 
átállással;

Or. en
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Módosítás 76
Ádám Kósa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az európai 
állandó munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszert olyan 
kulcsfontosságú eszközként kell elfogadni, 
amelynek az ökológiai és digitális átállást 
kell kísérnie;

2. hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak megfelelő megoldásokat 
kell találniuk az ökológiai és digitális 
kettős átállás negatív következményeinek 
enyhítésére;

Or. en

Módosítás 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felhívja a Bizottságot, hogy Ursula von 
der Leyen bizottsági elnök bejelentésének 
megfelelően indokolatlan késedelem 
nélkül terjesszen elő javaslatot egy 
állandó európai munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszerre egy olyan 
makrogazdasági stabilizátor létrehozása 
érdekében, amely hozzájárul általában az 
európai gazdaság és különösen az európai 
ipar ellenálló képességéhez; úgy véli, hogy 
egy ilyen eszköz sürgős szükségességét 
mind a 2008-as pénzügyi válság, mind a 
2020-as Covid19-válság kiemelte;

Or. en
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Módosítás 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy globális vezető szerepet 
töltsön be vagy tartson fenn a stratégiai 
ipari ágazatokban és bizonyos 
technológiák, különösen a magas 
hozzáadott értékkel rendelkező 
technológiák terén, Európának elegendő 
forrást kell biztosítania a kutatás és az 
innováció számára, ideértve az Európai 
horizont programot és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetet 
(EIT); emlékeztet az innovációs 
erőfeszítéseknek a munkahelyek 
mennyiségére és különösen minőségére 
gyakorolt pozitív továbbgyűrűző 
hatásaira;

Or. en

Módosítás 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. üdvözli a Bizottság által a SURE 
programon keresztül a munkahelyek 
megmentése érdekében nyújtott pénzügyi 
segítségnyújtást, valamint a 
foglalkoztatási szolgálatok, a szociális 
partnerek és a vállalatok közötti további 
partnerségeket az átképzés megkönnyítése 
érdekében, különösen az idegenforgalmi 
ágazatban különféle tevékenységeket 
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végző idénymunkások számára;

Or. en

Módosítás 80
Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. felszólít egy inkluzív uniós 
gazdaságélénkítési terv gyors 
jóváhagyására, amely összehangolt 
stratégiát hoz létre a világjárvány utáni 
európai gazdasági helyreállításra, 
melynek finanszírozását a digitalizált és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő kettős átállásra 
irányuló állami és magánberuházások 
biztosítják;

Or. en

Módosítás 81
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
horizont keretében megvalósuló kutatási 
és innovációs projektek döntő fontosságú 
beruházások a klímasemlegesség 2050-ig 
történő eléréséhez, valamint az uniós 
vállalkozások és munkavállalók 
versenyképes vezető szerepe számára;

Or. en
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Módosítás 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. hangsúlyozza, hogy a megszorító 
politika gyengíti mind a belföldi 
keresletet, mind a közberuházásokat, és 
ezért összeegyeztethetetlen bármely 
ambiciózus ipari stratégiával;

Or. en

Módosítás 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 b. üdvözli a Bizottság által 2020. 
május 27-én előterjesztett, az uniós 
gazdaságélénkítési tervre irányuló 
javaslatot, amely magában foglalja az EU 
megerősített hosszú távú költségvetését (a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret) és egy új, 750 
milliárd eurós gazdaságélénkítési eszközt 
(Next Generation EU); ebben az 
értelemben hangsúlyozza a válság által 
különösen sújtott ipari ágazatokba a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
révén történő beruházások fontosságát, 
amely lehetővé teszi a fenntartható és 
versenyképes iparpolitikára irányuló 
stratégia kidolgozását az egész EU-ban;

Or. en
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Módosítás 84
Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 b. úgy véli, hogy minden Next 
Generation EU programnak és eszköznek 
arra kell összpontosítania, hogy elősegítse 
az aktív foglalkoztatáspolitikákat az uniós 
tagállamokban, különösen az ipari 
ágazatban, valamint hogy amikor csak 
lehetséges, ösztönözze a távmunkát a 
digitális kompetenciákba és a digitális 
infrastruktúrákba való beruházás révén, 
különösen kkv-ink és önálló vállalkozóink 
számára;

Or. en

Módosítás 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 c. hangsúlyozza, hogy az európai 
iparnak olyan ökoszisztémákra kell 
épülnie, amelyek a vállalkozói felfedezésre 
támaszkodnak, és olyan induló 
vállalkozások és új kkv-k létrehozásába 
ruháznak be, amelyek megerősítik az 
intelligens szakosodást, és biztosítják a 
vállalkozások növekedésére és 
terjeszkedésére irányuló törekvést; úgy 
véli, hogy a vállalkozói készségek 
fejlesztése kulcsfontosságú tényező az 
ellenálló képesség kiépítésében, mivel az 
EU számos régiójában még mindig 
alacsony az újonnan alapított induló 
vállalkozások és kkv-k túlélési aránya; 
hangsúlyozza, hogy fel kell lendíteni a 
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vállalkozók következő generációját a 
gyorsan növekvő cégek és unikornisok 
megjelenésének biztosítása érdekében, 
amelyek segítik Európát abban, hogy 
jelentős hatást gyakoroljon a globális 
ipari környezetre.

Or. en

Módosítás 86
Lukas Mandl

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan stratégiákat kell 
magában foglalnia, amelyek előmozdítják a 
minőségi foglalkoztatás és a gyártási 
lehetőségek helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az 
energiaágazat, ezáltal erősítve az EU 
stratégiai autonómiáját; hangsúlyozza, 
hogy minden állami és kormányzati 
szintnek mindent meg kell tennie a 
vállalatok tőkehelyzetének megerősítése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
közszférának ugyanakkor a lehető 
legnagyobb mértékben el kell kerülnie 
minden olyan tényezőt, amely új állami 
tulajdonhoz vezet a vállalatokban;

Or. en

Módosítás 87
Ádám Kósa

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának az innováció 
felgyorsítására kell törekednie, különösen 
a digitalizáció és a termelés 
kulcsfontosságú területein, külön 
hangsúlyt helyezve a kiberbiztonságra, 
ugyanakkor olyan áttelepítési stratégiákat 
is magában kell foglalnia, amelyek 
előmozdítják a minőségi foglalkoztatás és a 
gyártási lehetőségek helyreállítását az EU-
ban annak érdekében, hogy növeljék az 
uniós tagállamok nemzeti gazdaságainak 
globális versenyképességét, és elkerüljék a 
külföldi szolgáltatóktól való túlzott 
függést, különösen az olyan stratégiai 
ágazatokban, mint az egészségügy, a 
digitalizáció és az energiaágazat, ezáltal 
erősítve az EU stratégiai autonómiáját;

Or. en

Módosítás 88
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség, a fenntarthatóság és a 
jóllét növelése és a külföldi szolgáltatóktól 
való túlzott függés elkerülése érdekében, 
különösen az olyan stratégiai ágazatokban, 
mint az egészségügy, a digitalizáció és az 
energiaágazat, ezáltal erősítve az EU 
stratégiai autonómiáját; az uniós 
iparpolitikának a nagyléptékű ipari 
termelés alternatívájaként támogatnia kell 
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a fenntartható városi és a kisléptékű 
szakosodott gyártást is;

Or. en

Módosítás 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

3. úgy véli, hogy az új iparpolitikának 
magában kell foglalnia a kutatáson és 
innováción alapuló hazai 
termelékenységre összpontosító 
áttelepítési stratégiákat, és elő kell 
mozdítania a minőségi foglalkoztatás és a 
gyártási lehetőségek helyreállítását az EU-
ban a versenyképesség növelése és a 
külföldi szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a mezőgazdaság, a 
digitalizáció és az energiaágazat, valamint 
a vonatkozó ellátási láncok, ezáltal 
erősítve az EU stratégiai autonómiáját és 
garantálva az európai munkavállalók 
foglalkoztatását ezekben az ágazatokban;

Or. en

Módosítás 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 3. úgy véli, hogy az uniós 
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iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az 
energiaágazat, ezáltal erősítve az EU 
stratégiai autonómiáját; ; hangsúlyozza, 
hogy az állami támogatások nem 
vezethetnek az európai egységes piac 
széttöredezéséhez, és nem idézhetnek elő 
egyenlőtlenségeket a különböző 
tagállamok ipari vállalkozásai között;

Or. en

Módosítás 91
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban, miközben 
biztosítják a kiegyensúlyozott regionális 
fejlődést, megerősítve a kohéziós politikát 
és az európai strukturális és beruházási 
alapokat (esb-alapok) a versenyképesség 
növelése és a külföldi szolgáltatóktól való 
túlzott függés elkerülése érdekében, 
különösen az olyan stratégiai ágazatokban, 
mint az egészségügy, a digitalizáció és az 
energiaágazat, ezáltal erősítve az EU 
stratégiai autonómiáját;

Or. en
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Módosítás 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan közberuházási 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek Unió-szerte előmozdítják a 
minőségi foglalkoztatás és a gyártási 
lehetőségek helyreállítását annak 
érdekében, hogy támogassák valamennyi 
uniós régió egyenlő és fenntartható 
fejlődését, különösen az olyan stratégiai 
ágazatokban, mint az egészségügy, a 
digitalizáció és az energiaágazat; felhívja 
a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a 
közberuházások felhasználását a minőségi 
munkahelyek teremtése és ambiciózus 
szociális és környezetvédelmi célok elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 93
Marc Angel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
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egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

élelmiszeripar, a gyógyszeripar és az 
orvostechnikai eszközök gyártása, a 
digitalizáció és az energiaágazat, ezáltal 
erősítve az EU stratégiai autonómiáját;

Or. en

Módosítás 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, az élelmiszerláncok, a 
digitalizáció, az adatbiztonság és az 
energiaágazat, ezáltal erősítve az EU 
stratégiai autonómiáját;

Or. en

Módosítás 95
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
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helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció, az élelmiszer-
ellátás és az energiaágazat, ezáltal erősítve 
az EU stratégiai autonómiáját;

Or. en

Módosítás 96
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség és a kohézió növelése és 
a külföldi szolgáltatóktól való túlzott 
függés elkerülése érdekében, különösen az 
olyan stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az 
energiaágazat, ezáltal erősítve az EU 
stratégiai autonómiáját;

Or. en

Módosítás 97
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának olyan áttelepítési 

3. úgy véli, hogy az uniós 
iparpolitikának magában kell foglalnia 
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stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az EU-ban a 
versenyképesség növelése és a külföldi 
szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
stratégiai ágazatokban, mint az 
egészségügy, a digitalizáció és az energia, 
ezáltal erősítve az EU stratégiai 
autonómiáját;

bizonyos stratégiai ágazatok áttelepítését a 
külföldi szolgáltatóktól való túlzott függés 
elkerülése érdekében, különösen az olyan 
ágazatokban, mint az egészségügy, a 
digitalizáció és az energiaágazat, ezáltal 
erősítve az EU stratégiai autonómiáját; e 
tekintetben hangsúlyozza a munkaerő 
készségeinek fontosságát ezekben az 
ágazatokban;

Or. en

Módosítás 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy az Unió iparpolitikája csak 
integrált stratégiai tervezéssel, az európai 
szereplők, a regionális és helyi 
intézmények, az ipari klaszterek, a 
szociális partnerek, az egyetemek és a 
kutatócsoportok erőforrásainak 
egyesítésével lehet sikeres; ezzel 
összefüggésben kiemeli az olyan 
támogatási struktúrák fontosságát, mint a 
kkv-hálózatok, a regionális fejlesztési 
ügynökségek, az innovációs klaszterek és 
az induló vállalkozásoknak a helyi és 
regionális ipari értékláncok 
létrehozásához nyújtott tanácsadás;

Or. en

Módosítás 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
biztonságra és egészségvédelemre 
irányuló beruházások hozzájárulnak a 
munkával kapcsolatos betegségek, 
balesetek és káros fizikai és 
pszichoszociális terhelések megelőzéséhez, 
és kézzelfogható pozitív hatást 
gyakorolnak a gazdaságra azáltal, hogy 
hozzájárulnak a teljesítmények 
javulásához és a munkahelyi előmenetel 
fenntarthatóságához; emlékeztet arra, 
hogy az Európai Bizottság szerint a 
munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre költött minden euró 
legalább két eurónyi megtérülést biztosít; 
hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
biztonságnak és egészségvédelemnek az új 
európai ipari stratégiában is elsőbbséget 
kell élveznie;

Or. en

Módosítás 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. hangsúlyozza egy olyan 
fenntartható stratégia fontosságát, amely 
nem veszélyezteti az ipar és a kkv-k 
globális versenyképességét, és nem 
veszélyezteti a munkavállalóikat; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-knak túl sok 
bürokráciával kell szembenézniük, és 
hogy a Covid19-válság fényében az 
európai zöld megállapodás összességében 
aránytalanul nagy pénzügyi terhet jelent;
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Or. en

Módosítás 101
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. üdvözli a Méltányos Átállást 
Támogató Alap számára elkülönített 
források növelését, tekintettel arra, hogy a 
szénbányászati ágazatban 2030-ig 160 000 
munkahely szűnhet meg a hosszú távú 
ipari átállási folyamat részeként, míg más 
ágazatok, például az energiaigényes 
iparágak vagy a gépjárműipar szintén 
mélyreható strukturális változásokkal 
szembesül majd;

Or. en

Módosítás 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. hangsúlyozza, hogy az uniós ipari 
stratégiát olyan készségfejlesztési, 
átképzési és továbbképzési politikákkal 
együtt kell kidolgozni, amelyek célja a 
fenntartható termelési és 
szolgáltatásnyújtási módokra való 
átálláshoz szükséges megfelelő készségek 
fejlesztése, összhangban az 
éghajlatsemleges gazdaság 2050-ig 
történő megvalósítására vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásokkal;

Or. en
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Módosítás 103
Anne Sander

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. hangsúlyozza a kkv-k 
kulcsfontosságú szerepét az uniós 
iparpolitika végrehajtásában és 
megvalósításában, valamint a zöld és 
digitális átállás céljainak elérésében; ezért 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
fejlődésüket a megfelelő finanszírozási 
forrásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítése és az adminisztratív 
bürokrácia csökkentése révén 
támogassák;

Or. en

Módosítás 104
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. felhívja a Bizottságot, hogy 
alaposan vizsgálja meg a harmadik 
országoktól való európai importfüggőség 
hatását, nevezetesen Kínától és más olyan 
országoktól, ahol az állam jelentős 
befolyást gyakorol a piacra, ami 
méltánytalan következményekkel jár az 
uniós vállalkozásokra és munkavállalókra 
nézve;

Or. en
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Módosítás 105
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. méltatja azt a testre szabott 
megközelítést, amelyet az Európai 
Bizottság fog alkalmazni az ipari stratégia 
alá tartozó programok tervezése során; 
felszólít arra, hogy ezt a megközelítést 
realisztikus szemszögből valósítsák meg, 
figyelembe véve minden ökoszisztéma 
valós szükségleteit;

Or. en

Módosítás 106
Lukas Mandl

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. hangsúlyozza, hogy az európai 
munkahelyek védelme érdekében meg kell 
reformálni az uniós versenyjogot, 
ugyanakkor biztosítani kell, hogy az EU a 
jogállamiság és az uniós normák 
keretében továbbra is nyitott és vonzó 
maradjon a külföldi beruházások 
számára;

Or. en

Módosítás 107
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3 b. felhívja a tagállamokat és az 
Európai Bizottságot, hogy biztosítsák a 
fenntartható gazdasági rendszerekre való 
méltányos átállást, amely az új uniós ipari 
stratégia elengedhetetlen eleme, 
különösen az európai gazdaság gerincét 
képező kkv-k számára; e tekintetben 
támogatja a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó új cselekvési tervvel való 
kiegészítő jelleget, amely 2030-ig 
várhatóan 700 000 új munkahelyet teremt 
az EU-ban, amelyek közül sok különösen 
a kkv-k javát szolgálja;

Or. en

Módosítás 108
Anne Sander

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 b. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
ipari ágazatról mint a gazdaság 
sarokkövéről alkotott képet, amely ötből 
egy munkahelyet biztosít, és az európai 
export, valamint a kutatásba és 
innovációba történő beruházások jelentős 
részéért felelős; hangsúlyozza továbbá, 
hogy tovább kell javítani a vállalkozói 
szellemről alkotott képet, amely döntő 
fontosságú az innováció, a 
munkahelyteremtés és a befogadás 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 109
Margarita de la Pisa Carrión
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy teremtsenek olyan 
támogató környezetet a vállalkozások 
számára, amely a szabályozási terhek 
csökkentésén és az új munkahelyek 
létrehozásának elősegítése érdekében 
bizonyos adókötelezettségek eltörlésén 
alapuló fejlődést és növekedést tesz 
lehetővé számukra;

Or. en

Módosítás 110
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 b. hangsúlyozza, hogy Európa 
versenyképességét elsősorban az EU 
általános üzleti környezete határozza meg, 
ezért felszólít a kkv-k és a stratégiai 
iparágak üzleti környezetének 
megerősítésére irányuló munka 
folytatására;

Or. en

Módosítás 111
Lukas Mandl

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 b. hangsúlyozza, hogy a tisztességes 
verseny biztosítása érdekében a 
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vállalatoknak nem szabad nyílt 
hozzáférést biztosítaniuk vállalati 
adataikhoz, mivel az adatvédelem 
létfontosságú eszköz a vállalatok számára, 
és ezáltal munkahelyeket is biztosít 
Európában;

Or. en

Módosítás 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 b. hangsúlyozza, hogy mielőtt 
bármilyen tervbe bocsátkozna, megfelelő 
védelmet kell biztosítani az európai zöld 
megállapodás által leginkább érintett 
ágazatok valamennyi munkavállalója 
számára;

Or. en

Módosítás 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 c. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány hatása, valamint a jövő 
gazdaságában várható változások 
leginkább a gépjárműipart és az acélipart 
érintik; úgy véli, hogy az új ipari 
stratégiának intézkedéseket kell hoznia 
ezen ágazatok tekintetében, beleértve a 
megfelelő pénzügyi támogatást is;
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Or. en

Módosítás 114
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 c. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák valamennyi 
európai régióban, különösen a vidéki 
térségekben és a szükséghelyzeti alap 174. 
cikkének hatálya alá tartozó régiókban a 
széles körű hozzáférés biztosításához, 
valamint a vállalkozói szellem és az új 
munkalehetőségek ösztönzése érdekében 
szükséges infrastrukturális 
beruházásokat;

Or. en

Módosítás 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen feltétele az uniós 
ipar versenyképességének; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatokat, készségeket és 
kompetenciákat érintő oktatás – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
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előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; 
hangsúlyozza, hogy az aktív munkaerő-
piaci eszközök, valamint a szolidaritáson 
alapuló szociális biztonsági rendszerekhez 
való hozzáférés a képzett európai 
munkaerő előfeltételei; erre tekintettel 
kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az új 
ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program céljai 
közötti komplementaritást;emlékeztet arra, 
hogy a tisztességes munka- és 
foglalkoztatási feltételek, valamint a 
vállalaton belüli képzés és továbbképzés 
kulcsfontosságú tényezők a készséghiány 
leküzdésében;

Or. en

Módosítás 116
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő bevonzására, felvételére és 
megtartására való képesség elengedhetetlen 
feltétele az uniós ipar 
versenyképességének; úgy véli, hogy az 
aktív munkaerőpiaci szakpolitikák, az 
oktatás, az egész életen át tartó tanulás, a 
jövőorientált ágazatokban folytatott képzés 
és a foglalkoztatás, a hozzáférhető és 
megfizethető gyermekgondozás, a 
készségek és kompetenciák – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságúak a 
jelenlegi és jövőbeli készséghiányok 
kezelése, valamint az emberek jövőbeli 
kilátásainak és jövedelmének biztosítása 
szempontjából; úgy véli, hogy egy hosszú 
távú stratégia és az emberi erőforrásokba 
történő beruházások növelése, illetve az 
egész életen át tartó tanulás a 
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munkavállalók és álláskeresők hatékony és 
időben történő továbbképzésének és 
átképzésének előfeltétele, és annak az 
uniós ipari stratégia szerves részét kell 
képeznie; erre tekintettel kéri a 
Bizottságot, hogy biztosítsa az új ipari 
stratégia, az EU éghajlatváltozással 
kapcsolatos céljai, a Zöld New Deal és a 
tervezett aktualizált európai 
készségfejlesztési program céljai közötti 
komplementaritást;

Or. en

Módosítás 117
Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség a fizikai és digitális világ 
összekapcsolása révén elengedhetetlen 
feltétele az uniós ipar 
versenyképességének; hangsúlyozza, hogy 
az EU elő fogja mozdítani az 
információcserét, az együttműködést és a 
partnerség kialakítását a gazdaság 
valamennyi szereplője között, különös 
tekintettel a kutatási és oktatási 
intézményekre, úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatokat, készségeket és 
kompetenciákat érintő oktatás – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás és 
a digitális jártasság a munkavállalók 
hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; erre 
tekintettel kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az új ipari stratégia és a tervezett 
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aktualizált európai készségfejlesztési 
program céljai közötti komplementaritást;

Or. en

Módosítás 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen feltétele az uniós 
ipar versenyképességének; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatokat, készségeket és 
kompetenciákat érintő oktatás – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; erre 
tekintettel kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az új ipari stratégia és a tervezett 
aktualizált európai készségfejlesztési 
program céljai közötti komplementaritást 
azáltal, hogy a felnőttekre irányuló 
konkrét intézkedésekre és összehangolt 
stratégiákra összpontosít annak 
érdekében, hogy lehetővé tegye számukra 
készségeik és képesítéseik megerősítését, 
hogy azok megfeleljenek az átalakulóban 
lévő piacok támasztotta korszerű 
követelményeknek és igényeknek;

Or. en

Módosítás 119
Margarita de la Pisa Carrión
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen feltétele az uniós 
ipar versenyképességének; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatokat, készségeket és 
kompetenciákat érintő oktatás – különös 
tekintettel a szakképzésre, a duális 
képzésre és a digitális készségekre – 
alapvető fontosságú a jelenlegi 
készséghiány kezeléséhez; úgy véli, hogy 
az uniós iparnak és vállalkozásoknak 
kulcsszerepet kell játszaniuk az oktatási és 
képzési programok tervezésében és 
kidolgozásában a munkaerőpiacra való 
kilépés megkönnyítése érdekében; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; erre 
tekintettel kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az új ipari stratégia és a tervezett 
aktualizált európai készségfejlesztési 
program céljai közötti komplementaritást;

Or. en

Módosítás 120
Anne Sander

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen feltétele az uniós 
ipar versenyképességének; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatokat, készségeket és 
kompetenciákat érintő oktatásba történő 
beruházás – különös tekintettel a 
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készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

szakképzésre és a digitális készségekre – 
alapvető fontosságú a jelenlegi 
készséghiány kezeléséhez; úgy véli, hogy 
az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; erre 
tekintettel kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az új ipari stratégia és a tervezett 
aktualizált európai készségfejlesztési 
program céljai közötti komplementaritást; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
kompetenciák megfeleljenek a 
munkaerőpiaci igényeknek; felszólít a 
képesítések elismerésének javítására;

Or. en

Módosítás 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatokat, készségeket és 
kompetenciákat érintő oktatás – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; 
hangsúlyozza a munkavállalók vezetésben 
való részvételének és vállalkozóvá 
válásának fontosságát, többek között 
szövetkezeteken és szociális 
vállalkozásokon keresztül is; úgy véli, 
hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; erre 
tekintettel kéri a Bizottságot, hogy 
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biztosítsa az új ipari stratégia és a tervezett 
aktualizált európai készségfejlesztési 
program céljai közötti komplementaritást;

Or. en

Módosítás 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen feltétele az uniós 
ipar stabilitásának és 
fenntarthatóságának; e tekintetben 
kiemelkedően fontosnak tartja a bérek 
növelését és a munkakörülmények 
javítását; úgy véli, hogy a jövőorientált 
ágazatokat, készségeket és 
kompetenciákat érintő oktatás – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – a jelenlegi készséghiány 
kezelése szempontjából is fontos; úgy véli, 
hogy az egész életen át tartó tanulás 
hozzájárulhat a munkavállalók hatékony 
és időben történő továbbképzésének és 
átképzésének biztosításához, és annak az 
uniós ipari stratégia szerves részét kell 
képeznie; erre tekintettel kéri a 
Bizottságot, hogy biztosítsa az új ipari 
stratégia és a tervezett aktualizált európai 
készségfejlesztési program céljai közötti 
komplementaritást;

Or. en

Módosítás 123
Loucas Fourlas

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen feltétele az uniós 
ipar versenyképességének; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatokat, készségeket és 
kompetenciákat érintő oktatás – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 
előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; erre 
tekintettel kéri a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az új ipari stratégia és a tervezett 
aktualizált európai készségfejlesztési 
program céljai közötti komplementaritást; 
meg kell vizsgálni a munkaerőpiacok 
konvergenciáját fokozó további 
eszközöket;

Or. en

Módosítás 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen a versenyképes 
uniós ipar számára; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatok, készségek és 
kompetenciák oktatása – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy az egész életen át tartó tanulás a 
munkavállalók hatékony és időben történő 
továbbképzésének és átképzésének 

4. hangsúlyozza, hogy a képzett 
munkaerő felvételére és megtartására való 
képesség elengedhetetlen feltétele az uniós 
ipar versenyképességének; úgy véli, hogy a 
jövőorientált ágazatokat, készségeket és 
kompetenciákat érintő oktatás – különös 
tekintettel a szakképzésre és a digitális 
készségekre – alapvető fontosságú a 
jelenlegi készséghiány kezeléséhez; úgy 
véli, hogy a személyre szabott, egész életen 
át tartó tanulás a munkavállalók hatékony 
és időben történő továbbképzésének és 
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előfeltétele, és annak az uniós ipari 
stratégia szerves részét kell képeznie; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy az 
új ipari stratégia és a tervezett aktualizált 
európai készségfejlesztési program 
céljainak esetében biztosítsa a kiegészítő 
jelleget;

átképzésének előfeltétele, és annak az 
uniós ipari stratégia szerves részét kell 
képeznie; erre tekintettel kéri a 
Bizottságot, hogy biztosítsa az új ipari 
stratégia és a tervezett aktualizált európai 
készségfejlesztési program céljai közötti 
komplementaritást;

Or. en

Módosítás 125
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. úgy véli, hogy a Covid19-válságból 
való kilábalásnak fel kell gyorsítania a 
körforgásos, klímasemleges gazdaságra és 
társadalomra való átállást, amely új 
lehetőségeket kínál a 
munkahelyteremtésre és Európa ipari 
ágazatának modernizálására azáltal, hogy 
új piacokat hoz létre, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló 
energiaforrások használatának növelése 
és az innovatív modellek, például az 
értéknövelő újrahasznosítás, az 
újrafelhasználás és a javítás előmozdítása, 
valamint a javításhoz való jog 
megteremtése révén, miközben hozzájárul 
az emberek jóllétéhez és csökkenti Európa 
energia- és erőforrás-fogyasztását és 
ezáltal költségeit;

Or. en

Módosítás 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4 a. elismeri, hogy a szakképzett 
munkaerő hiánya jelenleg a vállalkozások 
előtt álló legnagyobb kihívások közé 
tartozik, ami akadályozza a termelést és a 
növekedést; úgy véli, hogy a vállalkozások 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
készségek és kompetenciák fejlesztésének 
előmozdításában; kéri az EU-t és a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék és 
támogassák az oktatási intézmények és 
vállalkozások közötti jobb együttműködést 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
fenntartható, digitális és zöld gazdaságra 
való átállás következtében megjelenő új 
foglalkozások és ágazatok által igényelt új 
készségeket.

Or. en

Módosítás 127
Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. hangsúlyozza, hogy az új európai 
ipari stratégia prioritásának kell tekinteni 
az európai vállalkozói szellem, az egész 
életen át tartó oktatás és képzés kultúrája, 
valamint az erős és ellenállóképes 
munkaerő létrehozását célzó konkrét 
átképzési intézkedések előmozdítását; kéri, 
hogy az uniós ipari stratégia vegye 
figyelembe az EU régiói és a különböző 
uniós tagállamok munkaerőpiacai közötti 
különbségeket a belső piacon belüli 
koherencia és az egyenlő foglalkoztatási 
feltételek biztosítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 128
Marc Angel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. kéri a Bizottságot, hogy javasoljon 
megfelelő intézkedéseket válaszul azokra 
a további ágazati változásokra, amelyek 
megfelelő átképzési programot tesznek 
szükségessé azon munkavállalók számára, 
akiknek munkahelye megszűnik vagy azt 
robotikával helyettesítik; hangsúlyozza 
továbbá, hogy az egységes piac 
megerősítése érdekében foglalkozni kell a 
lehetséges társadalmi reakciókkal, 
valamint olyan koncepciókat és ötleteket 
kell kidolgozni, amelyek választ adhatnak 
ezekre a kihívásokra, ideértve a 
robotikával helyettesített munkahelyek 
lehetséges adózási vonatkozásait is;

Or. en

Módosítás 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. kiemelten szükségesnek tartja a 
fiatal tanulószerződéses tanulók 
munkaerőpiaci integrációjának magas 
színvonalú, fizetett szakmai gyakorlat 
révén történő felgyorsítását; kéri a 
tagállamokat, hogy az alapfokú oktatástól 
kezdve mozdítsák elő a szakképzés 
kultúráját, amelyben nagyra értékelik az 
ipari szakmákat, és amelyben a 
szakképzési pálya kívánatos és 
kiszámítható pályává válik;

Or. en
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Módosítás 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. hangsúlyozza, hogy a minden 
szinten folytatott szociális párbeszéd és az 
erős szociális partnerek 
kulcsfontosságúak a gazdasági és ipari 
kihívásoknak a munkavállalók és a 
munkáltatók közötti együttműködés révén 
történő közös kezeléséhez, beleértve a 
változások elővételezését, valamint közös 
stratégiák meghatározását a vállalatok és 
a munkavállalók számára a megújuláshoz 
és a változások sikeres kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák 
fejlesztése komoly etikai kihívásokat 
támaszt a munkaerőpiac jövője 
szempontjából; javasolja, hogy a Bizottság 
vegye figyelembe ezt a problémát a 
mesterséges intelligenciára vonatkozó 
jogszabályokhoz készített 
hatásvizsgálataiban;

Or. en
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Módosítás 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 b. hangsúlyozza a tanulási 
tevékenységek hozzáférhetőségének 
szerepét az egész életen át tartó tanulás 
kultúrájának megteremtésében; felszólítja 
az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
és támogasson több lehetőséget az egész 
életen át tartó tanulással kapcsolatos 
tevékenységekhez való hozzáférésre, 
ideértve a felnőtteknek és időseknek szóló 
egyetemi programokat, állami oktatási 
központokat, képzésekre jogosító 
utalványokat, állami virtuális 
szabadegyetemeket, több forrás 
biztosítását az oktatás területén működő 
civil társadalmi szervezetek, valamint a 
pályamódosítással kapcsolatos alapok és 
tevékenységek számára.

Or. en

Módosítás 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 b. hangsúlyozza, hogy a magasan 
képzett és szakosodott munkavállalók az 
innováció és a versenyképesség fő 
erőforrásai; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a mobilitást 
a belső piacon, szüntessék meg az összes 
fennmaradó akadályt, biztosítsák a 
készségek és szakmai képesítések 
hordozhatóságát és teljes körű 
elismerését, valamint a mobilis személyek 
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szociális biztonsági jogainak hatékony 
védelmét az EU-n belül;

Or. en

Módosítás 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 b. kéri a Bizottságot, hogy szorosan 
működjön együtt a tagállamokkal a 
mesterséges intelligenciára vonatkozó 
európai etikai és biztonsági szabványok 
kialakítása, végrehajtása és érvényesítése 
terén; megjegyzi, hogy az EU globális 
vezető szerepre tehet szert e technológia és 
használata társadalmilag felelős 
megközelítésének előmozdításában;

Or. en

Módosítás 135
Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 b. szükségesnek tartja egy olyan 
uniós előrejelző csoport létrehozását az 
ipar, a szociális partnerek és más érdekelt 
felek képviselőinek részvételével, 
amelynek feladata, hogy mesterséges 
intelligencia és nagy adathalmazok 
segítségével megjósolja a jövőbeli készség- 
és munkaerőhiányok várható 
bekövetkeztét;

Or. en
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Módosítás 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 c. üdvözli az Európai Képzési 
Alapítvány munkáját, különös tekintettel a 
szakképzés és a mobilitás előmozdítása 
terén végzett munkára, valamint a 
partnerországoknak történő 
segítségnyújtásra, amely az átmenetek 
menedzselésére és a humántőke fejlesztése 
érdekében az oktatási és képzési 
rendszereik, valamint munkaerőpiacuk 
reformjára irányul; fokozottabb 
együttműködésre szólít fel a CEDEFOP, 
az EUROFOUND, az EKSZ és a Bizottság 
között az ötletek, az információk és a 
bevált gyakorlatok megosztása terén.

Or. en

Módosítás 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 c. úgy véli, hogy sürgős 
intézkedésekre van szükség a szakképzett 
munkaerő iránti jelenlegi és jövőbeli 
kereslet kielégítése érdekében; felszólítja 
az EU-t és a tagállamokat, hogy javítsák 
és fejlesszék tovább a harmadik 
országokból érkező kutatók, kiemelkedően 
teljesítő diákok és magasan képzett 
munkavállalók vonzására irányuló 
politikákat.
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Or. en

Módosítás 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 c. hangsúlyozza, hogy az új ipari 
stratégiának támogatnia kell az egyenlő 
versenyfeltételeket és a kohéziót az EU-
ban;

Or. en

Módosítás 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 d. kéri, hogy az Európai Bizottság 
készítsen jobb előrejelzést arról, hogy 
milyen készségekre lesz szükség az új zöld 
gazdaság által megkövetelt változásokhoz 
való alkalmazkodáshoz, és különösen 
dolgozzon ki modelleket a szén-dioxid-
mentesítési forgatókönyvek lehetséges 
foglalkoztatási hatásaira vonatkozóan; 
arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy 
folytassa a konzultációs folyamatot 
valamennyi érdekelt féllel, többek között a 
szakképzést nyújtó intézményekkel, az 
egyetemekkel, az állami foglalkoztatási 
szolgálatokkal, a vállalatokkal, a 
szakszervezetekkel, valamint a helyi és 
regionális önkormányzatokkal.

Or. en
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Módosítás 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 d. úgy véli, hogy az új ipari 
stratégiának figyelembe kell vennie a kkv-
k méret, kor vagy tevékenységtípus 
szempontjából vett sokféleségét; elismeri 
továbbá, hogy a zöld és digitális 
átalakulás kihívást jelenthet egyes kkv-k 
számára; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy nyújtsanak több 
támogatást a körforgásos és 
környezetkímélőbb üzleti modellek által 
megkövetelt kezdeti beruházásokhoz, és 
szüntessék meg a kkv-kat sújtó még 
meglévő adminisztratív terheket.

Or. en

Módosítás 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 d. kéri, hogy a stratégiába foglalják 
bele a szilárd fosszilis tüzelőanyagoktól 
erősen függő, technológiailag kevésbé 
fejlett ipari régiók szükségleteit, például a 
szélessávú internet-lefedettséget; 
hangsúlyozza, hogy stratégiába a 
munkahelyek ipari átalakulás miatti 
megszűnésének kockázatát is bele kell 
foglalni;

Or. en
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Módosítás 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 e. hangsúlyozza, hogy az uniós 
polgároknak és vállalkozásoknak EU-
szerte egyenlő esélyekkel kell 
rendelkezniük ahhoz, hogy 
részesülhessenek az ipari átalakulások 
előnyeiből; felszólítja az EU-t és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
digitálisabb, innovatívabb és 
fenntarthatóbb iparágakra való átállás 
mozdítsa elő a gazdasági növekedést és a 
jóllétet, és ne vezessen kirekesztéshez vagy 
társadalmi és földrajzi polarizációhoz.

Or. en

Módosítás 143
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti jobb egyensúly, a napi 
ingázással kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jobb 
foglalkoztatási lehetőségei; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte 

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti egyensúly javulása, a 
napi ingázásból származó szén-dioxid-
kibocsátás csökkenése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek, a 
kisgyermekes szülők vagy az eltartott 
rokonokra gondot viselő, nem hivatásos 
gondozók foglalkoztatási lehetőségeinek 
javulása; felhívja a Bizottságot, hogy 
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történő szabályozására; javasoljon jogalkotási keretet a távmunka 
feltételeinek EU-szerte történő 
szabályozására; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy ennek keretében 
nagyobb figyelmet kell fordítani a 
kisgyermekes szülők és a nem hivatásos 
gondozók helyzetére, különösen a munka 
és a magánélet közötti egyensúly 
szempontjából – kivált, ha a távmunka 
igénybevételére egy jövőbeli válság idején 
kerül sor –, mivel ez problematikusnak 
bizonyult a Covid19-válság idején, amikor 
az iskolák és a napközik többségét 
bezárták, így a szülőknek és a 
gondozóknak egyidejűleg kellett 
végezniük gondozási feladataikat és a 
távmunkát.

Or. en

Módosítás 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti jobb egyensúly, a napi 
ingázással kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jobb 
foglalkoztatási lehetőségei; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte 
történő szabályozására;

5. emlékeztet arra, hogy a 
közelmúltbeli világjárvány rámutatott a 
digitális megoldások, különösen a 
távmunka fontosságára, valamint arra, 
hogy a munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme érdekében európai 
szinten közös szabályokat kell 
megállapítani; megjegyzi, hogy a 
távmunka olyan lehetőségeket kínál, mint a 
munka és a magánélet közötti egyensúly 
javulása, a napi ingázásból származó szén-
dioxid-kibocsátás csökkenése és a 
fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatási lehetőségeinek javulása, 
ugyanakkor a munkavállalók mentális 
jóllétével kapcsolatos kockázatok, 
valamint a társadalmi, szakmai és digitális 
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szakadékkal kapcsolatos általános 
problémák is felmerülnek, amelyek 
különös problémát jelentenek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő irányelvre 
irányuló javaslatot a digitális 
gazdaságban a tisztességes munka- és 
foglalkoztatási feltételekről;

Or. en

Módosítás 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
olyan lehetőségeket kínál, mint a munka 
és a magánélet közötti jobb egyensúly, a 
napi ingázással kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jobb 
foglalkoztatási lehetőségei; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte 
történő szabályozására;

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
a munka és a magánélet közötti egyensúly 
javulásával, a napi ingázásból származó 
szén-dioxid-kibocsátás csökkenésével, 
valamint a fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatási lehetőségeinek javulásával 
összefüggésben kínált lehetőségeken túl 
kockázatokat is hordoz magában; 
felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy olyan jogalkotási keretre, 
amely Unió-szerte szabályozza a távmunka 
feltételeit, megvédi a legmagasabb szintű 
foglalkoztatási normákat, és 
megakadályozza, hogy az bármilyen 
módon aláássa a kollektív tárgyalásokat 
és a szociális partnerek bevonását;

Or. en

Módosítás 146
Kim Van Sparrentak
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti jobb egyensúly, a napi 
ingázással kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jobb 
foglalkoztatási lehetőségei; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte 
történő szabályozására;

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány még inkább rámutatott a 
környezetkímélő és digitális megoldások, 
köztük a távmunka fontosságára, valamint 
arra, hogy európai szintű iránymutatásokat 
és szabályozást kell kidolgozni; úgy véli, 
hogy a távmunka olyan lehetőségeket 
kínál, mint a munka és a magánélet közötti 
egyensúly javulása, a napi ingázásból 
származó szén-dioxid-kibocsátás 
csökkenése, valamint a fogyatékossággal 
élő személyek, a fiatalok és a távoli 
régiókban élők foglalkoztatási 
lehetőségeinek javulása; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte 
történő szabályozására;

Or. en

Módosítás 147
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti jobb egyensúly, a napi 
ingázással kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jobb 
foglalkoztatási lehetőségei; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte 

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat kell kidolgozni; 
úgy véli, hogy a távmunka olyan 
lehetőségeket kínál, mint a munka és a 
magánélet közötti egyensúly javulása, a 
napi ingázásból származó szén-dioxid-
kibocsátás csökkenése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatási lehetőségeinek javulása;
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történő szabályozására;

Or. en

Módosítás 148
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti jobb egyensúly, a napi 
ingázással kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jobb 
foglalkoztatási lehetőségei; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte 
történő szabályozására;

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat kell kidolgozni; 
úgy véli, hogy a távmunka olyan 
lehetőségeket kínál, mint a munka és a 
magánélet közötti egyensúly javulása, a 
napi ingázásból származó szén-dioxid-
kibocsátás csökkenése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatási lehetőségeinek javulása;

Or. en

Módosítás 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
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olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti jobb egyensúly, a napi 
ingázással kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jobb 
foglalkoztatási lehetőségei; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte 
történő szabályozására;

olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti jobb egyensúly, a napi 
ingázással kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jobb 
foglalkoztatási lehetőségei;

Or. en

Módosítás 150
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti jobb egyensúly, a napi 
ingázással kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jobb 
foglalkoztatási lehetőségei; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunka feltételeinek EU-szerte 
történő szabályozására;

5. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, valamint arra, hogy európai 
szintű iránymutatásokat és szabályozást 
kell kidolgozni; úgy véli, hogy a távmunka 
olyan lehetőségeket kínál, mint a munka és 
a magánélet közötti egyensúly javulása, a 
napi ingázásból származó szén-dioxid-
kibocsátás csökkenése, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatási lehetőségeinek javulása; 
felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon 
jogalkotási keretet a távmunka feltételeinek 
EU-szerte történő szabályozására;

Or. en

Módosítás 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
biztonságra és egészségvédelemre 
irányuló beruházások hozzájárulnak a 
munkával kapcsolatos betegségek, 
balesetek és káros fizikai és 
pszichoszociális terhelések megelőzéséhez, 
és kézzelfogható pozitív hatást 
gyakorolnak a gazdaságra azáltal, hogy 
hozzájárulnak a teljesítmények 
javulásához és a munkahelyi előmenetel 
fenntarthatóságához; emlékeztet arra, 
hogy az Európai Bizottság szerint a 
munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre költött minden euró 
legalább két eurónyi megtérülést biztosít; 
hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
biztonságnak és egészségvédelemnek az új 
európai ipari stratégiában is elsőbbséget 
kell élveznie;

Or. en

Módosítás 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot az európai digitális 
oktatási cselekvési terv ambiciózus 
felülvizsgálatára, amely demokratizálja a 
távoktatást, magában foglalja az egész 
életen át tartó tanulást és a nem formális 
oktatást, jobb finanszírozást biztosít 
ahhoz, hogy a digitális készségek abszolút 
prioritássá váljanak, és fokozza a 
tagállamok közötti együttműködést; 
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
tárja fel a távmunka és a távtanulás akut 
szerepét és potenciálját a köz- és a 
magánszektorban, és biztosítsa, hogy 
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senki se maradjon le.

Or. en

Módosítás 153
Lukas Mandl

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. hangsúlyozza, hogy az éghajlat-
politikát oly módon kell megvalósítani, 
hogy az támogassa az új technológiákat, a 
beruházásokat és az innovációt, és ezáltal 
a munkahelyteremtést; kiemeli, hogy bár 
az ökológiai átmenet új zöld 
munkahelyeket teremthet, az európai 
iparágak szén-dioxid-mentesítésére 
irányuló bármely tervet a WTO-val 
összeegyeztethető, az importált fogyasztási 
cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmusnak kell kísérnie, amely 
kiegészíti a meglévő kibocsátásáthelyezési 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 154
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak hatékony megelőző 
szerkezetátalakítási kereteket és második 
esélyt biztosító keretet, amely lehetőséget 
ad a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
becsületes adósoknak a talpon maradásra 
és a fizetésképtelenség elkerülésére, 
továbbá kéri, hogy ne riasszák el őket 
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attól, hogy új ötleteket próbáljanak ki;

Or. en

Módosítás 155
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításának 
az EU ipari stratégiájának alapelvei közé 
kell tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy 
iparpolitikai stratégiájába, különösen a 
digitális és zöld átalakulások kezelésére 
irányuló intézkedéseibe építse be a nemi 
dimenziót, és ösztönözze a nők részvételét 
a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek 
közötti ipari és digitális szakadék 
elkerülése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget az EU ipari 
stratégiájának alapelvei között kell számon 
tartani; felszólítja a Bizottságot, hogy 
ösztönözzék a nők részvételét a digitális 
vállalkozásokban, a természettudományok, 
a technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika (STEM), valamint az ikt 
területén folytatott stúdiumokban, illetve 
az e területekhez kapcsolódó 
foglalkoztatásban;

Or. en

Módosítás 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításának 
az EU ipari stratégiájának alapelvei közé 

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlyt, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósítását az 
EU ipari stratégiájának alapelvei között 
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kell tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy 
iparpolitikai stratégiájába, különösen a 
digitális és zöld átalakulások kezelésére 
irányuló intézkedéseibe építse be a nemi 
dimenziót, és ösztönözze a nők részvételét 
a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek 
közötti ipari és digitális szakadék 
elkerülése érdekében;

kell számon tartani; felszólítja a 
Bizottságot, hogy iparpolitikai 
stratégiájába, különösen a digitális és zöld 
átalakulások kezelésére irányuló 
intézkedéseibe építse be a nemi dimenziót, 
és ösztönözze a nők részvételét a digitális 
vállalkozásokban, a természettudományok, 
a technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika (STEM), valamint az ikt 
területén folytatott stúdiumokban és az e 
területekhez kapcsolódó foglalkoztatásban 
a nemek közötti ipari és digitális szakadék 
áthidalása érdekében; felszólítja a 
tagállamokat, hogy végre hárítsák el a 
nők vezetőtestületi tagságáról szóló, már 
2012-ben előterjesztett irányelvjavaslat 
útjában álló akadályokat annak 
érdekében, hogy növeljék a nők arányát a 
vezetői pozíciókban;

Or. en

Módosítás 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításának 
az EU ipari stratégiájának alapelvei közé 
kell tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy 
iparpolitikai stratégiájába, különösen a 
digitális és zöld átalakulások kezelésére 
irányuló intézkedéseibe építse be a nemi 
dimenziót, és ösztönözze a nők részvételét 
a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek 
közötti ipari és digitális szakadék 

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlyt, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósítását az 
EU új ipari stratégiájának alapelvei között 
kell számon tartani; felszólítja a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék a nők 
részvételét a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM), valamint az ikt területén 
folytatott stúdiumokban, illetve az e 
területekhez kapcsolódó foglalkoztatásban 
a nemek közötti ipari és digitális szakadék 
kialakulásának elkerülése érdekében;
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elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 158
Kim Van Sparrentak

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításának 
az EU ipari stratégiájának alapelvei közé 
kell tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy 
iparpolitikai stratégiájába, különösen a 
digitális és zöld átalakulások kezelésére 
irányuló intézkedéseibe építse be a nemi 
dimenziót, és ösztönözze a nők részvételét 
a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek 
közötti ipari és digitális szakadék 
elkerülése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlyt, a nők munkaerőpiaci 
helyzetének javítását, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósítását az 
EU ipari stratégiájának alapelvei között 
kell számon tartani; felszólítja a 
Bizottságot, hogy iparpolitikai 
stratégiájába, különösen a digitális és zöld 
átalakulások kezelésére irányuló 
intézkedéseibe építse be a nemi dimenziót, 
és érje el a nők fokozott részvételét a 
digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM), valamint az ikt területén 
folytatott stúdiumokban és az e 
területekhez kapcsolódó foglalkoztatásban 
a nemek közötti ipari és digitális szakadék 
kialakulásának elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 159
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításának 

6. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
stratégiájának kidolgozásakor figyelembe 
kell venni a nemek közötti egyensúly, 
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az EU ipari stratégiájának alapelvei közé 
kell tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy 
iparpolitikai stratégiájába, különösen a 
digitális és zöld átalakulások kezelésére 
irányuló intézkedéseibe építse be a nemi 
dimenziót, és ösztönözze a nők részvételét 
a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek 
közötti ipari és digitális szakadék 
elkerülése érdekében;

valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőség szempontjait; felszólítja a 
Bizottságot, hogy iparpolitikai 
stratégiájába, különösen a digitális és zöld 
átalakulások kezelésére irányuló 
intézkedéseibe építse be a nemi dimenziót, 
és ösztönözze a nők részvételét a digitális 
vállalkozásokban, a természettudományok, 
a technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika (STEM), valamint az ikt 
területén folytatott stúdiumokban és az e 
területekhez kapcsolódó foglalkoztatásban 
a nemek közötti ipari és digitális szakadék 
kialakulásának elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 160
Ádám Kósa

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításának 
az EU ipari stratégiájának alapelvei közé 
kell tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy 
iparpolitikai stratégiájába, különösen a 
digitális és zöld átalakulások kezelésére 
irányuló intézkedéseibe építse be a nemi 
dimenziót, és ösztönözze a nők részvételét 
a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek 
közötti ipari és digitális szakadék 
elkerülése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlyt, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósítását az 
EU ipari stratégiájának alapelvei között 
kell számon tartani; felszólítja a 
Bizottságot, hogy foglalkozzon a digitális 
és zöld átalakulásokkal, és ösztönözze a 
nők részvételét a digitális 
vállalkozásokban, a természettudományok, 
a technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika (STEM), valamint az ikt 
területén folytatott stúdiumokban és az e 
területekhez kapcsolódó foglalkoztatásban 
a nemek közötti ipari és digitális szakadék 
kialakulásának elkerülése érdekében, 
tekintettel arra, hogy több nő szerez 
legalább felső középfokú végzettséget, 
mint férfi;

Or. en
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Módosítás 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításának 
az EU ipari stratégiájának alapelvei közé 
kell tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy 
iparpolitikai stratégiájába, különösen a 
digitális és zöld átalakulások kezelésére 
irányuló intézkedéseibe építse be a nemi 
dimenziót, és ösztönözze a nők részvételét 
a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek 
közötti ipari és digitális szakadék 
elkerülése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlyt, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósítását az 
EU ipari stratégiájának alapelvei között 
kell számon tartani; felszólítja a 
Bizottságot, hogy iparpolitikai 
stratégiájába, különösen a digitális és zöld 
átalakulások kezelésére irányuló 
intézkedéseibe építse be a nemi dimenziót, 
és ösztönözze a nők részvételét a digitális 
gazdaságban, a természettudományok, a 
technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika (STEM), valamint az ikt 
területén folytatott stúdiumokban és az e 
területekhez kapcsolódó foglalkoztatásban 
a nemek között esetlegesen kialakuló ipari 
és digitális szakadék megszüntetése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 162
Lukas Mandl

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításának 
az EU ipari stratégiájának alapelvei közé 
kell tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy 
iparpolitikai stratégiájába, különösen a 
digitális és zöld átalakulások kezelésére 
irányuló intézkedéseibe építse be a nemi 
dimenziót, és ösztönözze a nők részvételét 
a digitális vállalkozásokban, a 

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlyt, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósítását az 
EU ipari stratégiájának alapelvei között 
kell számon tartani; felszólítja a 
Bizottságot, hogy iparpolitikai 
stratégiájába, különösen a digitális és zöld 
átalakulások kezelésére irányuló 
intézkedéseibe építse be a nemi dimenziót 
oly módon, hogy ösztönzi a nők részvételét 
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természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek 
közötti ipari és digitális szakadék 
elkerülése érdekében;

a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM), valamint az ikt területén 
folytatott stúdiumokban és az e 
területekhez kapcsolódó foglalkoztatásban 
a nemek közötti ipari és digitális szakadék 
kialakulásának elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúlynak, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósításának 
az EU ipari stratégiájának alapelvei közé 
kell tartoznia; felhívja a Bizottságot, hogy 
iparpolitikai stratégiájába, különösen a 
digitális és zöld átalakulások kezelésére 
irányuló intézkedéseibe építse be a nemi 
dimenziót, és ösztönözze a nők részvételét 
a digitális vállalkozásokban, a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) terén, valamint az IKT-
oktatásban és -foglalkoztatásban a nemek 
közötti ipari és digitális szakadék 
elkerülése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyensúly, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség megvalósítása az 
EU alapelveinek tekintendők; felszólítja a 
Bizottságot, hogy iparpolitikai 
stratégiájába, különösen a digitális és zöld 
átalakulások kezelésére irányuló 
intézkedéseibe építse be a nemi dimenziót, 
és ösztönözze a nők részvételét a digitális 
vállalkozásokban, a természettudományok, 
a technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika (STEM), valamint az ikt 
területén folytatott stúdiumokban és az e 
területekhez kapcsolódó foglalkoztatásban 
a nemek közötti ipari és digitális szakadék 
kialakulásának elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

felszólítja az Uniót, a tagállamokat és a 
szociális partnereket, hogy az ipari 
ágazatban szüntessenek meg minden, 
életkoron vagy nemen alapuló 
bérdiszkriminációt, és a nemzeti joggal és 
gyakorlattal összhangban biztosítsák, 
hogy minden munkavállaló jogosult 
legyen megfelelő és tisztességes bérekre, 
vagy kollektív szerződések vagy 
tisztességes törvényes minimálbérek 
révén, figyelembe véve ezek 
versenyképességre, munkahelyteremtésre 
és a dolgozói szegénységre gyakorolt 
pozitív hatását;

Or. en

Módosítás 165
Ádám Kósa

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó stratégia foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokba és munkahelyekbe való 
befogadásával és mozdítsa elő azt azáltal, 
hogy fellép a megkülönböztetés ellen, és a 
fizikai, digitális és társadalmi akadályok 
felszámolása révén biztosítja az 
akadálymentességet.

7. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó stratégia foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokban és munkahelyeken való 
foglalkoztatásával és mozdítsa elő azt 
azáltal, hogy fellép a megkülönböztetés 
ellen, és a fizikai, digitális és társadalmi 
akadályok felszámolása révén biztosítja az 
akadálymentességet, valamint kiaknázza a 
digitális támogató technológiákat.

Or. en

Módosítás 166
Kim Van Sparrentak
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó stratégia foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokba és munkahelyekbe való 
befogadásával és mozdítsa elő azt azáltal, 
hogy fellép a megkülönböztetés ellen, és a 
fizikai, digitális és társadalmi akadályok 
felszámolása révén biztosítja az 
akadálymentességet.

7. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó stratégia foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokban és munkahelyeken való 
foglalkoztatásával és társadalmi 
befogadásával és mozdítsa elő azt azáltal, 
hogy fellép a megkülönböztetés ellen, és a 
fizikai, digitális és társadalmi akadályok 
felszámolása révén biztosítja az 
akadálymentességet.

Or. en

Módosítás 167
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó stratégia foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokba és munkahelyekbe való 
befogadásával és mozdítsa elő azt azáltal, 
hogy fellép a megkülönböztetés ellen, és a 
fizikai, digitális és társadalmi akadályok 
felszámolása révén biztosítja az 
akadálymentességet.

7. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó stratégia foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokban és munkahelyeken való 
foglalkoztatásával és mozdítsa elő azt 
azáltal, hogy fellép a megkülönböztetés 
ellen, előmozdítja a szolidaritást, és a 
fizikai, digitális és társadalmi akadályok 
felszámolása révén biztosítja az 
akadálymentességet.

Or. en

Módosítás 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó stratégia foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokba és munkahelyekbe való 
befogadásával és mozdítsa elő azt azáltal, 
hogy fellép a megkülönböztetés ellen, és a 
fizikai, digitális és társadalmi akadályok 
felszámolása révén biztosítja az 
akadálymentességet.

7. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az Európa 2020 
stratégia folytatása foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokban és munkahelyeken való 
foglalkoztatásával és mozdítsa elő azt 
azáltal, hogy fellép a megkülönböztetés 
ellen, és a fizikai, digitális és társadalmi 
akadályok felszámolása révén biztosítja az 
akadálymentességet.

Or. en

Módosítás 169
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó stratégia foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokba és munkahelyekbe való 
befogadásával és mozdítsa elő azt azáltal, 
hogy fellép a megkülönböztetés ellen, és a 
fizikai, digitális és társadalmi akadályok 
felszámolása révén biztosítja az 
akadálymentességet.

7. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó stratégia foglalkozzon a 
fogyatékossággal élő személyek ipari 
ágazatokban és munkahelyeken való 
foglalkoztatásával és mozdítsa elő azt 
azáltal, hogy fellép a megkülönböztetés 
ellen, és a fizikai, digitális, oktatási és 
társadalmi akadályok felszámolása révén 
biztosítja az akadálymentességet.

Or. en

Módosítás 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel
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Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy az Uniónak és a 
tagállamoknak egységesen kell fellépniük 
annak érdekében, hogy előmozdítsák az 
európai ipar pozícióját a világban, széles 
körű, versenyképes ipari bázist hozva létre 
a 2050-re kitűzött klímasemlegességi 
céllal összhangban; hangsúlyozza, hogy 
ebben az összefüggésben a minőségi 
munkahelyteremtés, a szociális védelem, a 
jól működő közszolgáltatások és a 
jogállamiság fontos szerepet játszanak az 
ipari tevékenységek fellendítésében;

Or. en

Módosítás 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7 a. hangsúlyozza a helyi hatóságok 
felelősségét a szociális védelem terén, és 
megismétli, hogy az átmeneti időszak alatt 
jövedelmük jelentős része elvész; 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák a szociális védelmi 
intézkedések kibővített csomagját, amely 
magában foglalja a garantált 
minimáljövedelmet, az álláskeresési 
járadékot, a családtámogatást, a fűtési 
támogatást, a nyugdíjasoknak nyújtott 
szociális támogatást, a diákoknak nyújtott 
ösztöndíjakat, a szakmai gyakorlatok 
kifizetését és a fogyatékossággal élőknek 
nyújtott támogatást; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy az ESZA+, a Méltányos 
Átállást Támogató Alap és egyebek révén 
biztosítsa a megfelelő finanszírozást és a 
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hatékony mechanizmust.

Or. en

Módosítás 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7 a. kéri az Uniót és a tagállamokat, 
hogy az európai iparpolitika keretében 
biztosítsák, hogy csak az alkalmazandó 
kollektív szerződéseket tiszteletben tartó 
vállalkozások részesülhessenek pénzügyi 
támogatásban; hangsúlyozza továbbá, 
hogy – pl. a Covid19-hez hasonló – 
válsághelyzetek esetén csak olyan 
vállalatoknak szabad vészhelyzeti 
támogatást nyújtani, amelyek nem 
vásárolnak vissza részvényeket, nem 
fizetnek osztalékot a részvényeseknek és 
nem nyújtanak bónuszt a vezetőknek, 
továbbá amelyeket nem az 
adóparadicsomokban jegyeztek be;

Or. en

Módosítás 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7 a. hangsúlyozza, hogy az uniós ipari 
stratégiának magában kell foglalnia egy 
erős szociális pillért és az ipar tisztességes 
digitalizációjának szükségességét. Az új 
ipari stratégiának garantálnia kell a 
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minőségi munkakörnyezet, a jó 
munkakörülmények és a tisztességes 
munka megfelelő támogatását. Ehhez 
olyan intézkedésekre van szükség, 
amelyek megfelelő támogatást nyújtanak 
a munkavállalóknak ebben az 
átmenetben, különös hangsúlyt helyezve a 
foglalkoztathatóságra és a jóllétre. Ehhez 
nemcsak a technológiaalapú 
innovációkba kell beruházni, hanem az 
emberközpontú szociális párbeszédbe és a 
szociális innovációba is.

Or. en

Módosítás 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7 a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg a 
közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítását annak megakadályozása 
érdekében, hogy harmadik országbeli 
vállalatok a munkaerőpiacokat 
veszélyeztető ellenséges felvásárlásokat 
hajtsanak végre;

Or. en


