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Módosítás 1
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. mivel egy Eurofound-felmérés 
megállapította, hogy a kormányok és a 
szociális partnerek által a világjárvány 
során végrehajtott pénzügyi intézkedések 
csökkentették a pénzügyi nehézségeket; 
mivel a felmérés azt is megállapítja, hogy 
a támogatásban részesült válaszadók 
körében sokkal nagyobb a bizalom mind a 
nemzeti kormány, mind az EU iránt; 
mivel a felmérésből kiderül, hogy a 
Covid19-világjárvány gazdasági 
következményei miatt több háztartás küzd 
pénzügyi nehézségekkel, mint a válság 
kezdete előtt; mivel az összes válaszadó 
közel fele (47%) jelezte, hogy háztartása 
nehezen jön ki a jövedelméből; 

Or. en

Módosítás 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. mivel egy Eurofound-felmérés 
megállapította, hogy a Covid19-
világjárvány kezdete óta a beosztottakkal 
nem rendelkező önálló vállalkozók 13%-a 
és a munkáltatóknál dolgozó válaszadók 
8%-a munkanélkülivé vált; mivel a 
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legfiatalabb korcsoportba (18–34) tartozó 
válaszadók, valamint az alap- vagy 
középfokú végzettséggel rendelkezők 
nagyobb valószínűséggel váltak 
munkanélkülivé a világjárvány idején;

Or. en

Módosítás 3
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. mivel az Eurofound egyik kutatása 
kiemeli, hogy a Covid19-válság miatt 
fennáll a komoly kockázata annak, hogy a 
munkaerőpiaci részvétel terén a nemek 
közötti egyenlőséget illetően évtizedek 
alatt elért eredmények visszafordulnak, 
különösen akkor, ha a tevékenység még 
inkább akadályozva van azokban az 
ágazatokban, ahol a nők 
felülreprezentáltak; mivel az intézkedések 
mind társadalmi, mind gazdasági 
szempontból elengedhetetlenek; mivel 
rámutat a nemek közötti egyenlőséget és a 
nők munkaerőpiaci integrációját 
támogató szakpolitikai válaszok 
végrehajtásának fontosságára;

Or. en

Módosítás 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
-1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

-1c. mivel várható, hogy az 
egészségügyi válság gazdasági és 
társadalmi válságot vált ki, amely mélyen 
érinti a munkaerőpiacokat; mivel az 
Eurofound korábbi kutatásai azt 
mutatják, hogy az ilyen helyzet kezelhető 
állami és szociális partnereken alapuló 
intézkedésekkel, amelyek célja a 
munkanélküliek és a munkaerőpiacon 
kívüli személyek foglalkoztatásának vagy 
jövedelemtámogatásának fenntartása és 
megteremtése, elismerve az európai 
alapokból, például az ESZA-ból és az 
EGAA-ból társfinanszírozott intézkedések 
fontosságát e tekintetben;

Or. en

Módosítás 5
Guido Reil, Nicolaus Fest

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul, és sajnálja, hogy a 
Tanács 2020. július 21-i javaslata a 
felülvizsgált bizottsági javaslat alatt van (- 
25 700 millió EUR);

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul;

Or. de

Módosítás 6
Elena Lizzi
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul, és sajnálja, hogy a 
Tanács 2020. július 21-i javaslata a 
felülvizsgált bizottsági javaslat alatt van (- 
25 700 millió EUR);

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul, és megjegyzi, hogy a 
Tanács 2020. július 21-i javaslata a 
felülvizsgált bizottsági javaslat alatt van (-
25 700 millió EUR);

Or. it

Módosítás 7
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul, és sajnálja, hogy a 
Tanács 2020. július 21-i javaslata a 
felülvizsgált bizottsági javaslat alatt van (- 
25 700 millió EUR);

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul; üdvözli az Európai 
Tanács által elfogadott, történelmi 
jelentőségű helyreállítási tervet, de 
sajnálja, hogy a Tanács 2020. július 21-i, a 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
javaslata a felülvizsgált bizottsági javaslat 
alatt van (-25 700 millió EUR);

Or. fr

Módosítás 8
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul, és sajnálja, hogy a 
Tanács 2020. július 21-i javaslata a 
felülvizsgált bizottsági javaslat alatt van (- 
25 700 millió EUR);

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul, és sajnálja, hogy a 
Tanács 2020. július 21-i javaslata a 
felülvizsgált bizottsági javaslat alatt van (- 
25 700 millió EUR); sajnálja továbbá, 
hogy mindkét intézmény későn és nem 
megfelelően reagált a Covid19-
világjárvány társadalmi hatásainak 
kezelésére;

Or. en

Módosítás 9
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul, és sajnálja, hogy a 
Tanács 2020. július 21-i javaslata a 
felülvizsgált bizottsági javaslat alatt van (- 
25 700 millió EUR);

1. tudomásul veszi, hogy a 2021. évi 
javasolt költségvetés-tervezet a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó új 
többéves pénzügyi keretre (MFF) 
vonatkozó, 2020. május 27-i bizottsági 
javaslatokon alapul, és megjegyzi, hogy a 
Tanács 2020. július 21-i javaslata a 
felülvizsgált bizottsági javaslat alatt van (-
25 700 millió EUR); kiemeli, hogy a 
jelenlegi kivételes körülmények nem 
kezelhetők a „szokásos ügymenetre” 
tervezett költségvetéssel, és hangsúlyozza, 
hogy az Európai Parlament álláspontjával 
összhangban ambiciózusabb válaszra van 
szükség;
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Or. en

Módosítás 10
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a COVID19-
világjárványt megelőzően több mint 100 
millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és 
hogy a helyzet a világjárvány 
következtében valószínűleg romlani fog; 
elismeri az Európai Szociális Alap 
(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés (IFK), az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
(EGAA), a foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI) 
és a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap 
(FEAD) kulcsfontosságú szerepét a 2014 
és 2020 közötti, jelenlegi többéves 
pénzügyi keretben;

2. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárványt megelőzően több mint 100 
millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és 
hogy a helyzet a világjárvány 
következtében tovább fog romlani; 
elismeri valamennyi európai szociális alap 
és program, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA), az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés (IFK), az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap (EGAA), a foglalkoztatás és a 
szociális innováció európai uniós 
programja (EaSI) és a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD) 
kulcsfontosságú szerepét a 2014 és 2020 
közötti, jelenlegi többéves pénzügyi 
keretben, valamint a jövőbeni ESZA+ és 
EGAA még lényegesebb szerepét a 
következő 7 évben;

Or. en

Módosítás 11
Elena Lizzi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a COVID19- 2. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
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világjárványt megelőzően több mint 100 
millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és 
hogy a helyzet a világjárvány 
következtében valószínűleg romlani fog; 
elismeri az Európai Szociális Alap 
(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés (IFK), az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
(EGAA), a foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI) 
és a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap 
(FEAD) kulcsfontosságú szerepét a 2014 
és 2020 közötti, jelenlegi többéves 
pénzügyi keretben;

világjárványt megelőzően több mint 100 
millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és 
hogy a helyzet a világjárvány 
következtében valószínűleg romlani fog; 
tudomásul veszi az Európai Szociális Alap 
(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés (IFK), az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
(EGAA), a foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI) 
és a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap 
(FEAD) szerepét a 2014 és 2020 közötti, 
jelenlegi többéves pénzügyi keretben;

Or. it

Módosítás 12
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a COVID19-
világjárványt megelőzően több mint 100 
millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és 
hogy a helyzet a világjárvány 
következtében valószínűleg romlani fog; 
elismeri az Európai Szociális Alap 
(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés (IFK), az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
(EGAA), a foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI) 
és a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap 
(FEAD) kulcsfontosságú szerepét a 2014 
és 2020 közötti, jelenlegi többéves 
pénzügyi keretben;

2. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárványt megelőzően több mint 100 
millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és 
hogy a helyzet a világjárvány 
következtében valószínűleg romlani fog, 
különösen a kiszolgáltatott társadalmi 
csoportokban; elismeri az Európai 
Szociális Alap (ESZA), az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés (IFK), az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap (EGAA), a foglalkoztatás és a 
szociális innováció európai uniós 
programja (EaSI) és a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap (FEAD) 
kulcsfontosságú szerepét a 2014 és 2020 
közötti, jelenlegi többéves pénzügyi 
keretben;
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Or. el

Módosítás 13
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a COVID19-
világjárványt megelőzően több mint 100 
millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és 
hogy a helyzet a világjárvány 
következtében valószínűleg romlani fog; 
elismeri az Európai Szociális Alap 
(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés (IFK), az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
(EGAA), a foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI) 
és a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap 
(FEAD) kulcsfontosságú szerepét a 2014 
és 2020 közötti, jelenlegi többéves 
pénzügyi keretben;

2. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárványt megelőzően több mint 100 
millió európai küzdött napi szinten 
szegénységgel és anyagi nélkülözéssel, és 
hogy a helyzet a világjárvány 
következtében valószínűleg romlani fog; 
elismeri az Európai Szociális Alap 
(ESZA), az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés (IFK), az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
(EGAA), a foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja (EaSI) 
és a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap 
(FEAD) kulcsfontosságú szerepét a 2014 
és 2020 közötti, jelenlegi többéves 
pénzügyi keretben; felszólítja az Uniót, 
hogy fokozza az Európán belüli kohézió 
és szociális konvergencia erősítése 
érdekében tett erőfeszítéseit; javasolja az 
ESZA, és különösen a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap költségvetésének 
megkétszerezését az európai szegénység 
leküzdése érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „COVID19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
szociális és foglalkoztatási helyzet 
javítását a COVID19-világjárványt követő 
példátlan válság idején;

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „Covid19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
Covid19-világjárványt követő 
helyreállítást csak egy olyan szociális és 
fenntartható költségvetés tudja segíteni, 
amely senkit sem hagy hátra, beleértve az 
atipikus háztartásokat, például az 
LMBTIQ+ családokat, az egyszülős 
családokat, az időseket, a migránsokat és 
menekülteket, a romákat, a fiatalokat és 
más hátrányos helyzetű csoportokat, 
valamint a kulturális és kreatív 
ágazatokat;

Or. en

Módosítás 15
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek 
és családjaik, munkavállalók és 
vállalkozások számára, ezért példa nélküli 
választ is igényel; ezzel összefüggésben 
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lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „COVID19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a COVID19-világjárványt követő példátlan 
válság idején;

kiemeli, hogy 2021 kritikus év lesz a 
költségvetés szempontjából; hangsúlyozza 
különösen, hogy a költségvetésnek előtérbe 
kell helyeznie a szociális és foglalkoztatási 
helyzet javítását a Covid19-világjárványt 
követő példátlan válság idején;

Or. en

Módosítás 16
Guido Reil, Nicolaus Fest

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „COVID19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a COVID19-világjárványt követő példátlan 
válság idején;

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány és a tagállami kormányok 
aránytalan intézkedései emberéletek ezreit 
oltotta ki Európában, és példa nélküli 
válsághoz vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „Covid19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
gazdasági és foglalkoztatási helyzet 
javítását a Covid19-világjárványt követő 
példátlan válság idején;

Or. de

Módosítás 17
Anne Sander

Véleménytervezet
3 bekezdés



AM\1212310HU.docx 13/54 PE657.169v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „COVID19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a COVID19-világjárványt követő példátlan 
válság idején;

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók – különösen a 
határ menti ingázók – és vállalkozások – 
különösen a mikrovállalkozások és a kkv-
k – számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „Covid19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a Covid19-világjárványt követő példátlan 
válság idején;

Or. fr

Módosítás 18
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „COVID19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a COVID19-világjárványt követő példátlan 

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli és hatékony 
választ is igényel; kiemeli, hogy 2021 
kritikus év lesz a költségvetés 
szempontjából, mivel ez lesz a 2021–2027-
es többéves pénzügyi keret első éve és az 
első „Covid19 utáni” fellendülési év; 
kiemeli különösen, hogy a költségvetésnek 
elő kell segítenie a szociális és 
foglalkoztatási helyzet javítását a Covid19-
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válság idején; világjárványt követő példátlan válság 
idején;

Or. el

Módosítás 19
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „COVID19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a COVID19-világjárványt követő példátlan 
válság idején;

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók, nem 
kormányzati és jótékonysági szervezetek 
és vállalkozások számára, ezért példa 
nélküli választ is igényel; kiemeli, hogy 
2021 kritikus év lesz a költségvetés 
szempontjából, mivel ez lesz a 2021–2027-
es többéves pénzügyi keret első éve és az 
első „Covid19 utáni” fellendülési év; 
kiemeli különösen, hogy a költségvetésnek 
elő kell segítenie a szociális és 
foglalkoztatási helyzet javítását a Covid19-
világjárványt követő példátlan válság 
idején;

Or. en

Módosítás 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki 

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletek ezreit oltotta ki 
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Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „COVID19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a COVID19-világjárványt követő példátlan 
válság idején;

Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „Covid19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a Covid19-világjárványt követő példátlan 
válság idején; kiemeli, hogy a 2021. évi 
költségvetésnek nem csak a Covid19-
világjárvány által okozott szociális és 
foglalkoztatási kihívásokkal kapcsolatos 
költségeket kell kezelnie, hanem 
támogatnia kell a munkavállalókat és a 
vállalkozásokat egy szolidárisabb, 
digitálisabb és zöldebb gazdaság felé 
történő elmozdulásban;

Or. fr

Módosítás 21
Samira Rafaela, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletetek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „COVID19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 

3. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány emberéletek ezreit oltotta ki 
Európában, és példa nélküli válsághoz 
vezetett, amely katasztrofális 
következményekkel járt magánszemélyek, 
családok, munkavállalók és vállalkozások 
számára, ezért példa nélküli választ is 
igényel; kiemeli, hogy 2021 kritikus év 
lesz a költségvetés szempontjából, mivel ez 
lesz a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret első éve és az első „Covid19 utáni” 
fellendülési év; kiemeli különösen, hogy a 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
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szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a COVID19-világjárványt követő példátlan 
válság idején;

szociális és foglalkoztatási helyzet javítását 
a Covid19-világjárványt követő példátlan 
válság idején; e tekintetben üdvözli, hogy a 
2021. évi költségvetést 211 milliárd EUR 
vissza nem térítendő támogatással és 
körülbelül 133 milliárd EUR kölcsönnel 
egészítik ki a Next Generation EU alatt, 
amelynek a válság társadalmi és 
gazdasági hatásainak kezelését is 
segítenie kell;

Or. en

Módosítás 22
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 
151. cikkével összhangban az Unió és a 
tagállamok – szem előtt tartva az olyan 
alapvető szociális jogokat, mint az 1961. 
október 18-án Torinóban aláírt Európai 
Szociális Charta és a munkavállalók 
alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi 
közösségi charta – célja a foglalkoztatás 
előmozdítása, az élet- és 
munkakörülmények javítása, a megfelelő 
szociális védelem, a tartósan magas 
színvonalú foglalkoztatás fejlesztése és a 
kirekesztés elleni küzdelem;

Or. en

Módosítás 23
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi 
költségvetésnek elsősorban a Covid19-
járvány hatásainak enyhítésére és a 
tagállami gazdaságok helyreállításának 
támogatására kell összpontosítania, az 
európai zöld megállapodásra és a digitális 
átalakulásra is építve; hangsúlyozza, hogy 
az Uniónak és valamennyi tagállamnak 
teljes szolidaritást kell tanúsítania a 
leginkább rászorulókkal, és biztosítania 
kell, hogy egyetlen ország se maradjon 
magára a világjárvány elleni 
küzdelemben;

Or. en

Módosítás 24
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament a Covid19-világjárvány és 
annak következményei elleni összehangolt 
uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i 
állásfoglalásában felszólította a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy egy 
erre a célra létrehozott rendkívüli 
támogatási alap révén kezeljék 
prioritásként a tengerentúli országokra és 
területekre, valamint a legkülső régiókra 
irányuló segély- és válságenyhítési 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 25
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság 
által leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést; véleménye szerint a 
munkahelyteremtés a szegénység 
leküzdésének legjobb módja; ezért felhívja 
a tagállamokat, hogy biztosítsák a 
kiszolgáltatott személyek – különösen a 
fogyatékossággal élők – teljes körű 
munkaerőpiaci bevonását; felhívja a 
tagállamokat, hogy kezeljék a 
szegénységet a gyermekek és az idősek 
körében;

Or. de

Módosítás 26
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű – 
csoportok, mint a szegénységben élők, a 
munkanélküliek, az idősek, a fiatalok, a 
fogyatékossággal élők, az utazó 
munkavállalók és a migránsok 
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szükségleteit;

Or. en

Módosítás 27
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek olyan 
foglalkoztatási lehetőségekhez kell 
vezetniük, amelyek összhangban állnak az 
európai zöld megállapodással, a 
növekedéssel és a fenntartható fejlődéssel 
a klímasemleges gazdaságban, valamint 
társadalmaink ellenálló képességével, és 
hogy azokat erős szociális dimenzióval kell 
kiegészíteni, kezelve a társadalmi és 
gazdasági egyenlőtlenségeket, valamint a 
válság által leginkább sújtott – különösen a 
jelenleg és a potenciálisan kiszolgáltatott 
és hátrányos helyzetű – csoportok 
szükségleteit, amelyek munkaerő-piaci 
integrációját támogatni és ösztönözni kell; 
elismeri, hogy a válság által leginkább 
sújtott ágazatok többsége elnőiesedett és 
olyan alapvető ágazat volt, amely már 
amúgy is bizonytalan 
munkakörülményekkel rendelkezett, és 
hogy a helyreállítás időszakában külön 
erőfeszítéseket kell tenni és külön 
forrásokat kell biztosítani a 
foglalkoztatási feltételek javítására és az 
ilyen ágazatok elismerésére;

Or. en

Módosítás 28
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek és az uniós 
költségvetésnek az emberek javát kell 
szolgálniuk és elsősorban a minőségi 
munkahelyteremtés és a növekedés, 
valamint társadalmaink ellenálló 
képességének előmozdítására kell 
összpontosítaniuk, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

Or. en

Módosítás 29
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok, többek között a 
kisebbségek, a fogyatékossággal élők és az 
egyedülálló szülők szükségleteit, amelyek 
munkaerő-piaci integrációját támogatni és 
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ösztönözni kell;

Or. en

Módosítás 30
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket az EU-n belül, illetve a 
tengerentúli országokban és területeken, 
valamint a válság által leginkább sújtott – 
különösen a potenciálisan kiszolgáltatott és 
hátrányos helyzetű – csoportok 
szükségleteit, amelyek munkaerő-piaci 
integrációját támogatni és ösztönözni kell;

Or. en

Módosítás 31
Romana Tomc

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
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egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell; 
hangsúlyozza, hogy az idősek a 
legkiszolgáltatottabb csoportokba 
tartoznak, és hogy a nehézségeiket enyhítő 
programoknak pénzügyi támogatást kell 
kapniuk;

Or. sl

Módosítás 32
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerőpiaci integrációját vagy 
megtartását támogatni és ösztönözni kell;

Or. el

Módosítás 33
Anne Sander

Véleménytervezet
4 bekezdés



AM\1212310HU.docx 23/54 PE657.169v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott – különösen a 
potenciálisan kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű – csoportok szükségleteit, 
amelyek munkaerő-piaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

4. hangsúlyozza, hogy a fellendülést 
célzó erőfeszítéseknek elő kell 
mozdítaniuk a munkahelyteremtést és a 
növekedést, valamint társadalmaink 
ellenálló képességét, és hogy azokat erős 
szociális dimenzióval kell kiegészíteni, 
kezelve a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségeket, valamint a válság által 
leginkább sújtott csoportok – különösen a 
fiatalok és a potenciálisan kiszolgáltatott 
és hátrányos helyzetűek – szükségleteit, 
amelyek munkaerőpiaci integrációját 
támogatni és ösztönözni kell;

Or. fr

Módosítás 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy tegyék prioritássá az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdését, 
különösen az európai helyreállítási 
erőfeszítés részeként, teljes mértékben 
használják ki az olyan pénzügyi 
eszközöket mint az Ifjúsági Garancia és az 
olyan programokat mint az Erasmus+, 
valamint tegyenek egyedi lépéseket az 
ifjúsági munkanélküliség kezelésére és 
javítsák a fiatalok foglalkoztathatóságát;

Or. fr

Módosítás 35
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet a Bizottság azon 
kötelezettségvállalására, hogy a lehető 
leghamarabb jogalkotási javaslatot nyújt 
be az európai munkanélküli-járadék 
viszontbiztosítási rendszerre vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 36
Guido Reil, Nicolaus Fest

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 milliárd 
eurót különítsenek el a Méltányos Átállást 
Támogató Alap számára, és kiemeli, hogy 
a közös alapnak kulcsszerepet kell 
játszania a munkavállalók átképzésének 
támogatásában;

5. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 
milliárd eurót különítsenek el a Méltányos 
Átállást Támogató Alap számára, és 
kiemeli, hogy a közös alapnak 
kulcsszerepet kell játszania a 
munkavállalók átképzésének 
támogatásában;

Or. de

Módosítás 37
Elena Lizzi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 milliárd 
eurót különítsenek el a Méltányos Átállást 
Támogató Alap számára, és kiemeli, hogy 

5. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 
milliárd eurót különítsenek el a Méltányos 
Átállást Támogató Alap számára, és 
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a közös alapnak kulcsszerepet kell 
játszania a munkavállalók átképzésének 
támogatásában;

kiemeli, hogy a közös alapnak 
kulcsszerepet kell játszania a 
munkavállalók átképzésének 
támogatásában;

Or. it

Módosítás 38
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 milliárd 
eurót különítsenek el a Méltányos Átállást 
Támogató Alap számára, és kiemeli, hogy 
a közös alapnak kulcsszerepet kell 
játszania a munkavállalók átképzésének 
támogatásában;

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 milliárd 
eurót különítsenek el a Méltányos Átállást 
Támogató Alap számára, és kiemeli, hogy 
a közös alapnak az egyének szükségleteire 
és a társadalmi jóllétre kell 
összpontosítania, és a tisztességes és 
fenntartható munkahelyek létrehozásának 
támogatása, a munkavállalók átképzése és 
a szociális infrastruktúra létrehozása 
révén társadalmi fenntarthatóságot kell 
eredményeznie, hogy senki se maradjon 
le;

Or. en

Módosítás 39
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 milliárd 
eurót különítsenek el a Méltányos Átállást 

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 milliárd 
eurót különítsenek el a Méltányos Átállást 
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Támogató Alap számára, és kiemeli, hogy 
a közös alapnak kulcsszerepet kell 
játszania a munkavállalók átképzésének 
támogatásában;

Támogató Alap számára, és kiemeli, hogy 
a közös alapnak kulcsszerepet kell 
játszania az egyenlő munkalehetőségek 
előmozdításában a nemek körében és a 
munkavállalók átképzésének 
támogatásában megfelelő, egész életen át 
tartó képzés biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 40
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 milliárd 
eurót különítsenek el a Méltányos Átállást 
Támogató Alap számára, és kiemeli, hogy 
a közös alapnak kulcsszerepet kell 
játszania a munkavállalók átképzésének 
támogatásában;

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 2021-ben 1,5 milliárd 
eurót különítsenek el a Méltányos Átállást 
Támogató Alap számára, és kiemeli, hogy 
a közös alapnak kulcsszerepet kell 
játszania a munkavállalók új, modern 
munkakörökre való átképzésének 
támogatásában;

Or. el

Módosítás 41
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Bizottság által javasolt 
költségvetést, amely nagyobb keretet 
tartalmaz a külső fellépésekre, és 
magában foglalja az Európai Fejlesztési 
Alapot (EFA); emlékeztet az EFA 
költségvetésbe történő bevonására és az 
uniós költségvetésbe való beillesztésére 
vonatkozó, a Parlament és a Bizottság 
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által támogatott javaslatra; emlékeztet 
továbbá arra, hogy a tengerentúli 
területeknek és országoknak részesülniük 
kell az EFA-alapokból;

Or. en

Módosítás 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
és a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+) keretében 
történő racionalizálását, amely lehetővé 
teszi a szinergiák fokozását és az 
adminisztratív terhek csökkentését; 
emlékeztet arra, hogy az ESZA+ lesz a fő 
pénzügyi eszköz Európa szociális 
dimenziójának megerősítésére a szociális 
jogok európai pillére elveinek gyakorlatba 
való átültetése révén; külön felhívja a 
figyelmet az ESZA+ kulcsszerepére a 
pandémiát követő szakaszban; 
figyelmeztet arra, hogy az ESZA+ 
költségvetésének bárminemű csökkentése 
veszélyeztetheti hatékony végrehajtását és 
célkitűzéseinek elérését; e tekintetben 
aggodalmát fejezi ki a Bizottság által a 
2021. évi költségvetési tervezetben az 
ESZA+ számára javasolt előirányzatok 
kapcsán (12 655,1 millió euró 
kötelezettségvállalási előirányzat, 
15 374,8 euró kifizetési előirányzat);

6. véleménye szerint a jelenlegi 
ESZA-nak, az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezésnek és a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapnak ezidáig kevés 
hatása volt, és nem kezelték hatékonyan 
azokat a problémákat, amelyek 
megoldására létrehozták őket; rámutat 
különösen arra, hogy az ESZA 
bürokráciája akadályozza a 
segélyprogramok hatékony végrehajtását; 
hangsúlyozza, hogy a széles körű és 
összetett adminisztratív feltételek nagyon 
munka- és időigényesek a kis szervezetek 
számára, és hogy az ESZA struktúrája 
sokkal inkább az eljárásokra, mint az 
elemzésekre irányul; hangsúlyozza ezért, 
hogy ezeket az alapokat alaposan 
racionalizálni kell, és csökkenteni kell az 
adminisztratív terheket;

Or. de
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Módosítás 43
Elena Lizzi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
és a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának az Európai Szociális 
Alap Plusz (ESZA+) keretében történő 
racionalizálását, amely lehetővé teszi a 
szinergiák fokozását és az adminisztratív 
terhek csökkentését; emlékeztet arra, hogy 
az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz 
Európa szociális dimenziójának 
megerősítésére a szociális jogok európai 
pillére elveinek gyakorlatba való 
átültetése révén; külön felhívja a figyelmet 
az ESZA+ kulcsszerepére a pandémiát 
követő szakaszban; figyelmeztet arra, hogy 
az ESZA+ költségvetésének bárminemű 
csökkentése veszélyeztetheti hatékony 
végrehajtását és célkitűzéseinek elérését; e 
tekintetben aggodalmát fejezi ki a 
Bizottság által a 2021. évi költségvetési 
tervezetben az ESZA+ számára javasolt 
előirányzatok kapcsán (12 655,1 millió 
euró kötelezettségvállalási előirányzat, 
15 374,8 euró kifizetési előirányzat);

6. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
és a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának az Európai Szociális 
Alap Plusz (ESZA+) keretében történő 
racionalizálását, amely lehetővé teszi a 
szinergiák fokozását és az adminisztratív 
terhek csökkentését; emlékeztet arra, hogy 
az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz 
Európa szociális dimenziójának 
megerősítésére; külön felhívja a figyelmet 
az ESZA+ kulcsszerepére a pandémiát 
követő szakaszban; figyelmeztet arra, hogy 
az ESZA+ költségvetésének bárminemű 
csökkentése veszélyeztetheti hatékony 
végrehajtását és célkitűzéseinek elérését; e 
tekintetben aggodalmát fejezi ki a 
Bizottság által a 2021. évi költségvetési 
tervezetben az ESZA+ számára javasolt 
előirányzatok kapcsán (12 655,1 millió 
EUR kötelezettségvállalási előirányzat, 
15 374,8 EUR kifizetési előirányzat);

Or. it

Módosítás 44
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
6 bekezdés



AM\1212310HU.docx 29/54 PE657.169v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
és a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának az Európai Szociális 
Alap Plusz (ESZA+) keretében történő 
racionalizálását, amely lehetővé teszi a 
szinergiák fokozását és az adminisztratív 
terhek csökkentését; emlékeztet arra, hogy 
az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz 
Európa szociális dimenziójának 
megerősítésére a szociális jogok európai 
pillére elveinek gyakorlatba való átültetése 
révén; külön felhívja a figyelmet az 
ESZA+ kulcsszerepére a pandémiát 
követő szakaszban; figyelmeztet arra, 
hogy az ESZA+ költségvetésének 
bárminemű csökkentése veszélyeztetheti 
hatékony végrehajtását és célkitűzéseinek 
elérését; e tekintetben aggodalmát fejezi ki 
a Bizottság által a 2021. évi költségvetési 
tervezetben az ESZA+ számára javasolt 
előirányzatok kapcsán (12 655,1 millió 
euró kötelezettségvállalási előirányzat, 
15 374,8 euró kifizetési előirányzat);

6. tudomásul veszi a jelenlegi ESZA-
nak, az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezésnek, a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapnak és a foglalkoztatás 
és a szociális innováció európai 
programjának az Európai Szociális Alap 
Plusz (ESZA+) keretében történő 
racionalizálását, amely lehetővé teszi a 
szinergiák fokozását és az adminisztratív 
terhek csökkentését; emlékeztet arra, hogy 
az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz 
Európa szociális dimenziójának 
megerősítésére a szociális jogok európai 
pillére elveinek gyakorlatba való átültetése 
révén és a Covid19 utáni helyreállításhoz; 
elutasítja az ESZA+ költségvetésének 
bárminemű csökkentését, ami nem csak 
hatékony végrehajtását és célkitűzéseinek 
elérését, hanem a hatékony helyreállítás 
biztosítását is veszélyezteti; e tekintetben 
aggodalmát fejezi ki a Bizottság által a 
2021. évi költségvetési tervezetben az 
ESZA+ számára javasolt előirányzatok 
kapcsán (12 655,1 millió EUR 
kötelezettségvállalási előirányzat, 15 374,8 
EUR kifizetési előirányzat), és felszólít 
annak jelentős növelésére, különösen a 
tartós munkanélküliség, valamint a 
fiatalok és az idősek körében 
tapasztalható munkanélküliség, a 
gyermekszegénység, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés kockázata és a 
megkülönböztetés kezelése, a megerősített 
szociális párbeszéd biztosítása, a hosszú 
távú strukturális demográfiai változások 
kezelése, valamint az olyan alapvető és 
kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz mint az 
egészségügyhöz, a szociális védelemhez, a 
mobilitáshoz, a megfelelő táplálkozáshoz 
és a tisztességes lakhatáshoz mindenki – 
és különösen az idősödő népesség – 
számára elérhető hozzáférés biztosítása 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 45
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
és a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának az Európai Szociális 
Alap Plusz (ESZA+) keretében történő 
racionalizálását, amely lehetővé teszi a 
szinergiák fokozását és az adminisztratív 
terhek csökkentését; emlékeztet arra, hogy 
az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz 
Európa szociális dimenziójának 
megerősítésére a szociális jogok európai 
pillére elveinek gyakorlatba való átültetése 
révén; külön felhívja a figyelmet az 
ESZA+ kulcsszerepére a pandémiát követő 
szakaszban; figyelmeztet arra, hogy az 
ESZA+ költségvetésének bárminemű 
csökkentése veszélyeztetheti hatékony 
végrehajtását és célkitűzéseinek elérését; e 
tekintetben aggodalmát fejezi ki a 
Bizottság által a 2021. évi költségvetési 
tervezetben az ESZA+ számára javasolt 
előirányzatok kapcsán (12 655,1 millió 
euró kötelezettségvállalási előirányzat, 
15 374,8 euró kifizetési előirányzat);

6. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
és a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának az Európai Szociális 
Alap Plusz (ESZA+) keretében történő 
közelgő összevonását, amely lehetővé teszi 
a szinergiák fokozását és az adminisztratív 
terhek csökkentését, ugyanakkor sajnálja, 
hogy a teljes összeg még mindig a 2014–
2020-as szint alatt van, és mély 
aggodalmát fejezi ki a nem megfelelő 
pénzügyi források hosszú távú 
következményei miatt; emlékeztet arra, 
hogy az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz 
Európa szociális dimenziójának 
megerősítésére a szociális jogok európai 
pillére elveinek gyakorlatba való átültetése 
révén; külön felhívja a figyelmet az 
ESZA+ kulcsszerepére a pandémiát követő 
szakaszban; figyelmeztet arra, hogy az 
ESZA+ költségvetésének bárminemű 
csökkentése veszélyeztetheti hatékony 
végrehajtását és célkitűzéseinek elérését; e 
tekintetben aggodalmát fejezi ki a 
Bizottság által a 2021. évi költségvetési 
tervezetben az ESZA+ számára javasolt 
előirányzatok kapcsán (12 655,1 millió 
EUR kötelezettségvállalási előirányzat, 
15 374,8 EUR kifizetési előirányzat);

Or. en

Módosítás 46
Stelios Kympouropoulos
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
és a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának az Európai Szociális 
Alap Plusz (ESZA+) keretében történő 
racionalizálását, amely lehetővé teszi a 
szinergiák fokozását és az adminisztratív 
terhek csökkentését; emlékeztet arra, hogy 
az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz 
Európa szociális dimenziójának 
megerősítésére a szociális jogok európai 
pillére elveinek gyakorlatba való átültetése 
révén; külön felhívja a figyelmet az 
ESZA+ kulcsszerepére a pandémiát követő 
szakaszban; figyelmeztet arra, hogy az 
ESZA+ költségvetésének bárminemű 
csökkentése veszélyeztetheti hatékony 
végrehajtását és célkitűzéseinek elérését; e 
tekintetben aggodalmát fejezi ki a 
Bizottság által a 2021. évi költségvetési 
tervezetben az ESZA+ számára javasolt 
előirányzatok kapcsán (12 655,1 millió 
euró kötelezettségvállalási előirányzat, 
15 374,8 euró kifizetési előirányzat);

6. üdvözli a jelenlegi ESZA-nak, az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek, 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
és a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának az Európai Szociális 
Alap Plusz (ESZA+) keretében történő 
racionalizálását, amely lehetővé teszi a 
szinergiák fokozását és az adminisztratív 
terhek csökkentését; emlékeztet arra, hogy 
az ESZA+ lesz a fő pénzügyi eszköz 
Európa szociális dimenziójának 
megerősítésére a szociális jogok európai 
pillére elveinek gyakorlatba való átültetése 
révén; külön felhívja a figyelmet az 
ESZA+ kulcsszerepére a pandémiát követő 
szakaszban; figyelmeztet arra, hogy az 
ESZA+ költségvetésének bárminemű 
csökkentése veszélyezteti hatékony 
végrehajtását és célkitűzéseinek elérését; e 
tekintetben aggodalmát fejezi ki a 
Bizottság által a 2021. évi költségvetési 
tervezetben az ESZA+ számára javasolt 
előirányzatok kapcsán (12 655,1 millió 
EUR kötelezettségvállalási előirányzat, 
15 374,8 EUR kifizetési előirányzat);

Or. el

Módosítás 47
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli e tekintetben az új 
REACT-EU eszközre irányuló bizottsági 
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javaslatot, amelynek célja a kohéziós 
politikára szánt finanszírozás összegének 
növelése a meglévő 2014–2020-as 
keretösszegeken felül és a 2021–2027-es 
időszakra javasolt keretösszegeken felül; 
aggodalmát fejezi ki azonban átmeneti, 
rövid távú jellege miatt, valamint amiatt, 
hogy az ESZA+ önmagában nem 
rendelkezik elegendő pénzügyi forrással a 
többéves pénzügyi keret fennmaradó 
időszakára; felhívja a Bizottságot, hogy 
2025. március 31-ig nyújtson be értékelő 
jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a REACT-EU-ról, kitérve a 
2020., a 2021. és a 2022. évre vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalásokra, 
többek között a REACT-EU 
célkitűzéseinek elérésére, a források 
felhasználásának hatékonyságára, a 
finanszírozott intézkedéstípusokra, a 
pénzügyi előirányzatok 
kedvezményezettjeire és végső 
kedvezményezettjeire, valamint európai 
hozzáadott értékére a gazdaságélénkítés 
elősegítésében;

Or. en

Módosítás 48
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megismétli a Bizottság azon 
előrejelzését, hogy a Covid19-járványból 
való kilábalás összefüggésében a 
gyermekszegénység kezelése az 
elkövetkező években még fontosabbá 
válik; e tekintetben kiemeli a Parlament 
és a Bizottság azon álláspontját, hogy a 
tagállamoknak a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-források legalább 5%-át 
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az európai gyermekgarancia keretében 
végzett tevékenységek támogatására kell 
fordítaniuk; következésképpen és az 
ESZA+-ról szóló parlamenti állásponttal 
összhangban kitart amellett, hogy az 
ESZA+ alatt külön költségvetési tételt kell 
létrehozni az európai gyermekgarancia 
számára, 3 milliárd eurós előirányzattal 
2021-re;

Or. en

Módosítás 49
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. kiemeli, hogy a Covid19-válság 
már sok embert munkanélkülivé tett, 
különösen a fiatalokat, akik gyakrabban 
vannak bizonytalan foglalkoztatásban; 
ezzel összefüggésben üdvözli a 
Bizottságnak az európai ifjúsági garancia 
megerősítésére irányuló terveit, és 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
továbbra is elegendő ESZA+-forrást kell 
fordítaniuk a fiatalok foglalkoztatását 
támogató intézkedésekre, és ezért a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-
forrásaik legalább 15%-át célzott 
intézkedésekre és strukturális reformokra 
kell fordítaniuk a fiatalok minőségi 
foglalkoztatásának támogatása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 50
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
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Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. üdvözli a Bizottság a jelenlegi vagy 
jövőbeli válságok társadalmi hatásainak 
kezelésére irányuló számos új javaslatát; 
ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az 
ESZA+ keretében rendkívüli körülmények 
esetére ideiglenes intézkedéseket vezettek 
be; figyelmeztet a tematikus 
koncentrációra vonatkozó kötelezettségek 
gyengítésének lehetséges kockázatára, 
ami veszélybe sodorná az ESZA+ 
kulcsfontosságú célkitűzéseit és 
beruházásait, valamint az ESZA+ által 
eszközölt beruházások megfelelő 
felhasználását és hatékonyságát, mivel 
kivételes körülmények esetén a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az 
ESZA+ hatókörének kiterjesztésére, 
valamint a tematikus koncentrációra 
vonatkozó kötelezettségek csökkentésére;

Or. en

Módosítás 51
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. elismeri továbbá e tekintetben a 
Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
ilyen ideiglenes intézkedések keretében 
finanszírozzák a csökkentett munkaidős 
foglalkoztatást; emlékeztet azonban arra, 
hogy a csökkentett munkaidős 
foglalkoztatást már az újonnan bevezetett, 
sokkal jelentősebb volumenű ideiglenes 
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SURE eszközből fogják finanszírozni, és 
hogy a Bizottság kötelezettséget vállalt 
arra, hogy hamarosan állandó eszközt 
vezet be egy európai munkanélküli-
járadék viszontbiztosítási rendszer 
formájában; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy az ESZA+ már 
jelenleg is szűkös forrásokkal rendelkezik 
az eredeti tematikus koncentrációihoz, 
amelyek ebben az esetben tovább 
csökkennének; emlékeztet továbbá arra, 
hogy a csökkentett munkaidős 
foglalkoztatás sokkal több pénzt igényel; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
további késedelem nélkül vezesse be az 
európai munkanélküli-járadék 
viszontbiztosítási rendszert;

Or. en

Módosítás 52
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. hangsúlyozza a partnerség elvének 
fontosságát annak biztosítása érdekében, 
hogy a szociális partnereket bevonják az 
európai strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) által finanszírozott projektek 
tervezésének, végrehajtásának és nyomon 
követésének valamennyi szakaszába; úgy 
véli, hogy a partnerség elvét be kell építeni 
az esb-alapokba, valamint más vonatkozó 
uniós alapokba, többek között a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközbe és a REACT-EU-ba, a 2021–
2027-es időszakra vonatkozóan is;

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

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy e 
csökkentésnek bizonyítékokon és 
hatásvizsgálatokon kell alapulnia, 
valamint összhangban kell lennie a 
minőségi jogalkotási programmal és az 
Európai Számvevőszék vonatkozó 
ajánlásaival; e tekintetben kiemeli, hogy a 
foglalkoztatás és a szociális kérdések terén 
végrehajtott tevékenységeknek mindig 
egyértelműen meghatározott 
célkitűzéseket és célokat kijelölő stratégiai 
intézkedéseket kell eredményezniük, 
valamint hogy a kiadások hatékonysága 
és eredményessége ugyanolyan fontos, 
mint a költségvetés felső határainak 
betartása;

törölve

Or. en

Módosítás 54
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy e 
csökkentésnek bizonyítékokon és 
hatásvizsgálatokon kell alapulnia, valamint 
összhangban kell lennie a minőségi 
jogalkotási programmal és az Európai 
Számvevőszék vonatkozó ajánlásaival; e 
tekintetben kiemeli, hogy a foglalkoztatás 
és a szociális kérdések terén végrehajtott 
tevékenységeknek mindig egyértelműen 
meghatározott célkitűzéseket és célokat 

7. hangsúlyozza, hogy e 
csökkentésnek bizonyítékokon és 
hatásvizsgálatokon kell alapulnia, valamint 
összhangban kell lennie a minőségi 
jogalkotási programmal és az Európai 
Számvevőszék vonatkozó ajánlásaival; úgy 
véli, hogy az észszerűsítésnek hozzá kell 
járulnia a Covid19-válság következtében 
felszínre került társadalmi hatások 
kezeléséhez is; e tekintetben kiemeli, hogy 
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kijelölő stratégiai intézkedéseket kell 
eredményezniük, valamint hogy a kiadások 
hatékonysága és eredményessége 
ugyanolyan fontos, mint a költségvetés 
felső határainak betartása;

a foglalkoztatás és a szociális kérdések 
terén végrehajtott tevékenységeknek 
mindig egyértelműen meghatározott 
célkitűzéseket és célokat kijelölő stratégiai 
intézkedéseket kell eredményezniük, 
valamint hogy a kiadások hatékonysága és 
eredményessége ugyanolyan fontos, mint a 
költségvetés felső határainak betartása;

Or. en

Módosítás 55
Elena Lizzi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy e 
csökkentésnek bizonyítékokon és 
hatásvizsgálatokon kell alapulnia, valamint 
összhangban kell lennie a minőségi 
jogalkotási programmal és az Európai 
Számvevőszék vonatkozó ajánlásaival; e 
tekintetben kiemeli, hogy a foglalkoztatás 
és a szociális kérdések terén végrehajtott 
tevékenységeknek mindig egyértelműen 
meghatározott célkitűzéseket és célokat 
kijelölő stratégiai intézkedéseket kell 
eredményezniük, valamint hogy a kiadások 
hatékonysága és eredményessége 
ugyanolyan fontos, mint a költségvetés 
felső határainak betartása;

7. hangsúlyozza, hogy e 
csökkentésnek bizonyítékokon és 
hatásvizsgálatokon kell alapulnia, valamint 
összhangban kell lennie a minőségi 
jogalkotási programmal és az Európai 
Számvevőszék vonatkozó ajánlásaival; e 
tekintetben kiemeli, hogy a foglalkoztatás 
és a szociális kérdések terén végrehajtott 
tevékenységeknek mindig egyértelműen 
meghatározott célkitűzéseket és célokat 
kijelölő stratégiai intézkedéseket kell 
eredményezniük, tiszteletben tartva a 
tagállamok szuverenitását, valamint hogy 
a kiadások hatékonysága és 
eredményessége ugyanolyan fontos, mint a 
költségvetés felső határainak betartása;

Or. it

Módosítás 56
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólít arra, hogy az uniós 
programok olyan projektekre 
összpontosítsanak, amelyek előmozdítják 
és fokozzák a meglévő munkahelyek 
megőrzését, a jogokkal és stabil és 
szabályozott fizetéssel és 
munkakörülményekkel járó minőségi 
munkahelyek létrehozását, valamint a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni hatékony és eredményes küzdelmet;

Or. en

Módosítás 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli a koronavírus-pandémia 
nyomán várható igénynövekedés fényében 
a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
az EGAA rendelkezésére álló éves 
finanszírozást 2021-től kezdődően 386 
millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a Tanács arra irányuló 
javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 
197 millió euróra korlátozzák, alááshatja 
az EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy 
segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik 
szerkezetátalakítás miatt veszítették el 
munkahelyüket;

8. megjegyzi, hogy a koronavírus-
pandémia nyomán várható igénynövekedés 
fényében a Bizottság javasolja, hogy az 
EGAA rendelkezésére álló éves 
finanszírozást 2021-től kezdődően 386 
millió euróra emeljék;

Or. de

Módosítás 58
Miriam Lexmann
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli a koronavírus-pandémia 
nyomán várható igénynövekedés fényében 
a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
az EGAA rendelkezésére álló éves 
finanszírozást 2021-től kezdődően 386 
millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a Tanács arra irányuló 
javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 
197 millió euróra korlátozzák, alááshatja 
az EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy 
segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik 
szerkezetátalakítás miatt veszítették el 
munkahelyüket;

8. tudomásul veszi a koronavírus-
pandémia nyomán várható igénynövekedés 
fényében a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy az EGAA rendelkezésére 
álló éves finanszírozást 2021-től 
kezdődően 386 millió euróra emeljék, 
valamint a Tanács arra irányuló javaslatát, 
hogy ezt a támogatást 2021-ben 197 millió 
euróra korlátozzák; felszólít az EGAA-ból 
finanszírozott intézkedések alapos 
értékelésére azzal a céllal, hogy a pénzt 
hatékonyan és csak azokra az 
intézkedésekre használják fel, amelyek 
bizonyítottan javítják az 
újrafoglalkoztatást;

Or. en

Módosítás 59
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli a koronavírus-pandémia 
nyomán várható igénynövekedés fényében 
a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
az EGAA rendelkezésére álló éves 
finanszírozást 2021-től kezdődően 386 
millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a Tanács arra irányuló 
javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 
197 millió euróra korlátozzák, alááshatja 
az EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy 
segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik szerkezetátalakítás 
miatt veszítették el munkahelyüket;

8. üdvözli a koronavírus-pandémia 
nyomán várható igénynövekedés fényében 
a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
az EGAA rendelkezésére álló éves 
finanszírozást 2021-től kezdődően 386 
millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a Tanács arra irányuló 
javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 
197 millió euróra korlátozzák, aláássa az 
EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy 
segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik szerkezetátalakítás 
miatt veszítették el munkahelyüket;

Or. el
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Módosítás 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli a koronavírus-pandémia 
nyomán várható igénynövekedés fényében 
a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
az EGAA rendelkezésére álló éves 
finanszírozást 2021-től kezdődően 386 
millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a Tanács arra irányuló 
javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 
197 millió euróra korlátozzák, alááshatja az 
EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy 
segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik szerkezetátalakítás 
miatt veszítették el munkahelyüket;

8. üdvözli a koronavírus-pandémia 
nyomán várható igénynövekedés fényében 
a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
az EGAA rendelkezésére álló éves 
finanszírozást 2021-től kezdődően 386 
millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a Tanács arra irányuló 
javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 
197 millió euróra korlátozzák, alááshatja az 
EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy 
segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik szerkezetátalakítás 
miatt veszítették el munkahelyüket; ennek 
megfelelően rámutat arra, hogy a 
Bizottság azon kötelezettségvállalása, 
hogy a Covid19-válság foglalkoztatásra 
gyakorolt hatására reagálva igénybe veszi 
az EGAA-t, és a digitális és zöld átállás 
támogatása révén kiterjeszti az alap 
alkalmazási körét, 2021-re a Tanács által 
meghatározott felső határt meghaladó, 
elegendő finanszírozást igényel;

Or. fr

Módosítás 61
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli a koronavírus-pandémia 
nyomán várható igénynövekedés fényében 
a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 

8. üdvözli a koronavírus-pandémia 
nyomán várható igénynövekedés fényében 
a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
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az EGAA rendelkezésére álló éves 
finanszírozást 2021-től kezdődően 386 
millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a Tanács arra irányuló 
javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 
197 millió euróra korlátozzák, alááshatja az 
EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy 
segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik szerkezetátalakítás 
miatt veszítették el munkahelyüket;

az EGAA rendelkezésére álló éves 
finanszírozást 2021-től kezdődően 386 
millió euróra emeljék, és aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a Tanács arra irányuló 
javaslata, hogy ezt a támogatást 2021-ben 
197 millió euróra korlátozzák, alááshatja az 
EGAA azon kiemelkedő szerepét, hogy 
segítséget nyújtson azoknak a 
munkavállalóknak, akik szerkezetátalakítás 
miatt veszítették el munkahelyüket; kitart 
amellett, hogy különös hangsúlyt kell 
fektetni azokra a tagállamokra és 
régiókra, amelyek a legsúlyosabban 
érintettek, és ahol a nemzeti és regionális 
hatóságok nem rendelkeznek megfelelő 
forrásokkal a szükséges intézkedések 
meghozatalához; emlékeztet, hogy az 
EGAA nem terjed ki az érintett 
vállalkozások társadalmi 
felelősségvállalására, különösen, ami az 
elbocsátott munkavállalókra vonatkozó 
szociális tervekhez való hozzájárulásukat 
illeti;

Or. en

Módosítás 62
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
COVID19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli 
készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, 
valamint a demográfiai változásokhoz, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz 
való jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a potenciálisan 

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
Covid19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása, amelynek magában 
kell foglalnia a jövőbeli készségfejlesztési 
politikákat és a munkaerőpiaci átmenet 
támogatására, valamint a demográfiai 
változásokhoz való jobb alkalmazkodásra 
irányuló intézkedéseket, illetve a zöld és 
digitális átállást, különösen tisztességes 
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kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjának 
javítása révén;

munkakörülmények, hosszú távú 
biztonság, megfelelő szociális védelem, 
megfizethető és magas színvonalú 
gyermekfelügyelet, nemi szempontból 
kiegyensúlyozott esélyegyenlőség és a 
fogyatékossággal élőkhöz igazított 
munkakörnyezet révén, valamint elő kell 
mozdítania a jelenleg és a potenciálisan 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációját;

Or. en

Módosítás 63
Anne Sander

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
COVID19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli 
készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, 
valamint a demográfiai változásokhoz, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz való 
jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a potenciálisan 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjának 
javítása révén;

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
Covid19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli 
készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, 
valamint a demográfiai változásokhoz, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz – 
többek között a vidéki területeken – való 
jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a potenciálisan 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjának 
javítása révén és a fiatalok számára 
megbízható jövőbeli kilátások nyújtásával;

Or. fr

Módosítás 64
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Cristian 
Ghinea, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
COVID19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli 
készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, 
valamint a demográfiai változásokhoz, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz való 
jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a potenciálisan 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjának 
javítása révén;

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
Covid19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli 
készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, 
valamint a demográfiai változásokhoz, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz való 
jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a kiszolgáltatott 
és hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiaci integrációjának javítása 
révén; hangsúlyozza továbbá az ifjúsági 
munkanélküliséggel és a fiatalok 
munkaerőpiachoz való hozzáférésével 
kapcsolatos társadalmi egyenlőtlenségek 
kezelésének fontosságát;

Or. en

Módosítás 65
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
COVID19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli 
készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, 
valamint a demográfiai változásokhoz, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz való 

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
Covid19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása ott, ahol arra a 
legnagyobb szükség van a szegénység – 
többek között a gyermekszegénység és a 
munkanélküliség, különösen az ifjúsági 
munkanélküliség – leküzdéséhez, ideértve 
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jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a potenciálisan 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjának 
javítása révén;

a jövőbeli készségfejlesztési politikákat és 
a munkaerőpiaci átmenet támogatására, 
valamint a demográfiai változásokhoz, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz való 
jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a potenciálisan 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjának 
javítása révén;

Or. en

Módosítás 66
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
COVID19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli 
készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, 
valamint a demográfiai változásokhoz, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz való 
jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a potenciálisan 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjának 
javítása révén;

9. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
költségvetési megszorításokkal és a 
Covid19 utáni helyreállítással 
összefüggésben döntő fontosságú lesz a 
2021. évi általános költségvetés lehető 
legjobb kihasználása, ideértve a jövőbeli 
készségfejlesztési politikákat és a 
munkaerőpiaci átmenet támogatására, 
valamint a demográfiai változásokhoz, az 
automatizáláshoz és a digitalizáláshoz való 
jobb alkalmazkodásra irányuló 
intézkedéseket, különösen a potenciálisan 
kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjának 
javítása révén; megismétli, hogy az 
emberközpontú mesterséges intelligencián 
alapuló digitális megoldások alkalmazását 
a munkahelyteremtésre és a hátrányos 
helyzetű csoportok munkaerőpiaci 
integrációjára kínálkozó nagy 
lehetőségnek kell tekinteni;

Or. en
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Módosítás 67
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. határozottan úgy véli, hogy a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezést be kell 
építeni a 2021. évi általános 
költségvetésbe a nők egyenlő 
munkaerőpiaci részvételét előmozdító 
politikák és tevékenységek jobb 
összehangolása, valamint a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetési előirányzatok nyomon 
követésére és mérésére szolgáló átfogó 
rendszerek kialakítása érdekében;

Or. en

Módosítás 68
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza a költségvetési 
elszámoltathatóság és a prioritások 
meghatározásának fontosságát, valamint 
hogy az uniós polgárok számára biztosított 
legyen a megfelelő ár-érték arány, többek 
között annak révén, hogy az Unió jobban 
összpontosít a tényeken alapuló 
szakpolitikai döntéshozatalra és hogy 
különös figyelmet fordít a társadalmi, 
regionális és területi egyenlőtlenségekre;

10. hangsúlyozza a költségvetési 
elszámoltathatóság és a prioritások 
meghatározásának fontosságát, valamint 
hogy az uniós polgárok számára biztosított 
legyen a megfelelő ár-érték arány, többek 
között annak révén, hogy az Unió jobban 
összpontosít a tényeken alapuló, inkluzív 
szakpolitikai döntéshozatalra és hogy 
különös figyelmet fordít a társadalmi, 
regionális és területi egyenlőtlenségekre;

Or. en
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Módosítás 69
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza a költségvetési 
elszámoltathatóság és a prioritások 
meghatározásának fontosságát, valamint 
hogy az uniós polgárok számára biztosított 
legyen a megfelelő ár-érték arány, többek 
között annak révén, hogy az Unió jobban 
összpontosít a tényeken alapuló 
szakpolitikai döntéshozatalra és hogy 
különös figyelmet fordít a társadalmi, 
regionális és területi egyenlőtlenségekre;

10. hangsúlyozza a költségvetési 
elszámoltathatóság és a prioritások 
meghatározásának fontosságát, valamint 
hogy az uniós polgárok számára biztosított 
legyen a megfelelő ár-érték arány, többek 
között annak révén, hogy az Unió jobban 
összpontosít a tényeken alapuló 
szakpolitikai döntéshozatalra és hogy 
különös figyelmet fordít a társadalmi, 
regionális és területi egyenlőtlenségekre; 
valamint a jövedelmek közötti 
egyenlőtlenségekre;

Or. en

Módosítás 70
Guido Reil, Nicolaus Fest

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza az ügynökségek 
jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és 
szociális ügyek széles körének kezeléséhez 
és az adatgyűjtéshez; hangsúlyozza, hogy 
feladataik bővülnek, ezért biztosítani kell 
számukra az ezek végrehajtásához 
szükséges erőforrásokat; ezért kéri az 
ügynökségekre ruházott új feladatok és az 
ügynökségek általános teljesítményének 
alapos értékelését a megfelelő és hatékony 
költségvetési előirányzatok biztosítása 
érdekében; ragaszkodik különösen ahhoz, 
hogy az Európai Munkaügyi Hatóság 
megfelelő személyzettel és finanszírozással 

11. rámutat arra, hogy a szociális és 
foglalkoztatási területen a különböző 
ügynökségek és szervek párhuzamosan 
működnek, és hatásköreik átfedik 
egymást; ezért szorgalmazza az 
ügynökségekre ruházott új feladatok és az 
ügynökségek általános teljesítményének 
alapos értékelését a megfelelő és hatékony 
költségvetési előirányzatok biztosítása 
érdekében;
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működhessen;

Or. de

Módosítás 71
Elena Lizzi

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza az ügynökségek 
jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és 
szociális ügyek széles körének kezeléséhez 
és az adatgyűjtéshez; hangsúlyozza, hogy 
feladataik bővülnek, ezért biztosítani kell 
számukra az ezek végrehajtásához 
szükséges erőforrásokat; ezért kéri az 
ügynökségekre ruházott új feladatok és az 
ügynökségek általános teljesítményének 
alapos értékelését a megfelelő és hatékony 
költségvetési előirányzatok biztosítása 
érdekében; ragaszkodik különösen ahhoz, 
hogy az Európai Munkaügyi Hatóság 
megfelelő személyzettel és finanszírozással 
működhessen;

11. erősen kritizálja az ügynökségek 
hozzájárulását a foglalkoztatási és szociális 
ügyek széles körének kezeléséhez és az 
adatgyűjtéshez; hangsúlyozza, hogy 
feladataik még bővülhetnek, de ellenőrizni 
kell, hogy rendelkeznek-e az ezek 
végrehajtásához szükséges erőforrásokkal; 
ezért kéri az ügynökségekre ruházott új 
feladatok és az ügynökségek általános 
teljesítményének alapos és átlátható 
értékelését a megfelelő és hatékony 
költségvetési előirányzatok biztosítása 
érdekében; ragaszkodik különösen ahhoz, 
hogy felül kell vizsgálni és értékelni kell, 
hogy az Európai Munkaügyi Hatóságot 
megfelelő személyzettel és finanszírozással 
kell-e ellátni;

Or. it

Módosítás 72
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza az ügynökségek 
jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és 
szociális ügyek széles körének kezeléséhez 

11. hangsúlyozza az ügynökségek 
jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és 
szociális ügyek széles körének 
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és az adatgyűjtéshez; hangsúlyozza, hogy 
feladataik bővülnek, ezért biztosítani kell 
számukra az ezek végrehajtásához 
szükséges erőforrásokat; ezért kéri az 
ügynökségekre ruházott új feladatok és az 
ügynökségek általános teljesítményének 
alapos értékelését a megfelelő és hatékony 
költségvetési előirányzatok biztosítása 
érdekében; ragaszkodik különösen ahhoz, 
hogy az Európai Munkaügyi Hatóság 
megfelelő személyzettel és finanszírozással 
működhessen;

kezeléséhez, mint például az élet- és 
munkakörülmények, a mobilitás, az 
egészség és biztonság, a készségek stb., és 
az adatgyűjtéshez, különösen felmérések 
révén; hangsúlyozza, hogy feladataik 
folyamatosan bővülnek, ezért biztosítani 
kell számukra az ezek végrehajtásához 
szükséges erőforrásokat; ezért kéri az 
ügynökségekre ruházott új és meglévő 
feladatok és az ügynökségek általános 
teljesítményének alapos értékelését a 
megfelelő és hatékony költségvetési 
előirányzatok biztosítása érdekében; 
ragaszkodik különösen ahhoz, hogy az új 
Európai Munkaügyi Hatóság megfelelő 
személyzettel és finanszírozással 
működhessen;

Or. en

Módosítás 73
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza az ügynökségek 
jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és 
szociális ügyek széles körének kezeléséhez 
és az adatgyűjtéshez; hangsúlyozza, hogy 
feladataik bővülnek, ezért biztosítani kell 
számukra az ezek végrehajtásához 
szükséges erőforrásokat; ezért kéri az 
ügynökségekre ruházott új feladatok és az 
ügynökségek általános teljesítményének 
alapos értékelését a megfelelő és hatékony 
költségvetési előirányzatok biztosítása 
érdekében; ragaszkodik különösen ahhoz, 
hogy az Európai Munkaügyi Hatóság 
megfelelő személyzettel és finanszírozással 
működhessen;

11. hangsúlyozza az ügynökségek 
jelentős hozzájárulását a foglalkoztatási és 
szociális ügyek széles körének kezeléséhez 
és az adatgyűjtéshez; hangsúlyozza, hogy 
feladataik bővülnek, ezért biztosítani kell 
számukra az ezek végrehajtásához 
szükséges erőforrásokat; ezért kéri az 
ügynökségekre ruházott új feladatok és az 
ügynökségek általános teljesítményének 
alapos értékelését a megfelelő és hatékony 
költségvetési előirányzatok biztosítása, 
valamint annak érdekében, hogy az 
ügynökségek rendelkezzenek az e 
kötelezettségek jobb teljesítéséhez 
szükséges minőségi adatok gyűjtéséhez 
szükséges finanszírozással; ragaszkodik 
különösen ahhoz, hogy az Európai 
Munkaügyi Hatóság megfelelő 



AM\1212310HU.docx 49/54 PE657.169v01-00

HU

személyzettel és finanszírozással 
működhessen;

Or. en

Módosítás 74
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. e tekintetben rámutat arra, hogy az 
Európai Munkaügyi Hatóság számára 
jelenleg 2021-re előirányzott források 
alacsonyabbak az ügynökség aktualizált 
pénzügyi kimutatásában meghatározott 
forrásoknál, amelyek 2021-re 24 millió 
helyett 29 millió eurót irányoztak elő; 
tekintettel a Covid19-válság által felszínre 
került, a tisztességes munkaerő-mobilitás 
biztosításával kapcsolatos kihívásokra, 
különösen a kiküldött és idénymunkások 
esetében, úgy véli, hogy az Európai 
Munkaügyi Hatóság költségvetését 
legalább az eredetileg tervezett összegre 
kell növelni;

Or. en

Módosítás 75
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11b. felszólít arra, hogy hozzanak létre 
egy határokon átnyúló fórumot a nemzeti 
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politikai döntéshozók számára a 
gazdasági és munkaerőpiaci válságok 
által érintett munkáltatók és 
munkavállalók támogatásával kapcsolatos 
gyakorlatok és tapasztalatok cseréjére, 
amely az Eurofound Európai 
Szerkezetátalakítási Figyelőjében 
összegyűjtött, az ilyen beavatkozásokra 
vonatkozó információkat (támogató 
eszközök és jogi adatbázisok), valamint a 
hasonló korábbi gyakorlatok (például az 
Eurofound „Az európai feldolgozóipar 
jövője” kísérleti projektje keretében 
szervezett regionális iparpolitikai 
szemináriumai vagy a Foglalkoztatási 
Főigazgatóság által a szerkezetátalakítás 
előkészítéséről és irányításáról tartott 
nemzeti szemináriumok) során 
felhalmozott és a különböző uniós 
intézmények (pl. a Foglalkoztatási 
Főigazgatóság, az Eurofound, a Cedefop) 
együttműködésével megvalósított 
szakértelmet is felhasználhatná;

Or. en

Módosítás 76
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
11 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11c. emlékeztet a Bizottság azon 
kötelezettségvállalására, hogy a Covid19-
világjárvány fényében gyorsan értékeli a 
biológiai anyagokról szóló irányelv és 
esetleg más munkahelyi egészségvédelmi 
és biztonsági jogszabályok 
felülvizsgálatát, és felgyorsítja az új uniós 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
stratégiai kerettel kapcsolatos munkáját; e 
tekintetben felszólít arra, hogy e 
kötelezettségvállalás teljesítése érdekében 
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biztosítsanak megfelelő forrásokat a 
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás 
Főigazgatóságának illetékes osztálya 
számára;

Or. en

Módosítás 77
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
11 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11d. aggodalmát fejezi ki a Bizottság 
azon javaslata miatt, hogy a 
szociálpolitikai célkitűzésekhez 
kapcsolódó különböző költségvetési 
sorokat – különösen a munkavállalói 
szervezetek tájékoztatási és képzési 
intézkedéseit, a vállalkozások 
képviselőinek tájékoztatását, a velük 
folytatott konzultációt és részvételüket, a 
munkaügyi kapcsolatokat és a szociális 
párbeszédet támogató sorokat – egyetlen 
költségvetési sorba vonja össze („07 20 04 
06 – Különös kompetenciák a 
szociálpolitika területén, a szociális 
párbeszédet is beleértve”); úgy véli, hogy a 
korábbiakhoz hasonló, külön költségvetési 
sorok biztosítanák a szükséges 
átláthatóságot és forrásokat e 
kulcsfontosságú területek mindegyikére 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 78
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff
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Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések nagyon értékes eszközök a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén új tevékenységek és innovatív 
megoldások tesztelésére; emlékeztet arra, 
hogy rendkívül fontos, hogy a kísérleti 
projekteket és előkészítő intézkedéseket 
kizárólag érdemeik és uniós hozzáadott 
értékük alapján értékeljék;

12. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések nagyon értékes eszközök, 
amelyekkel új tevékenységek és 
szakpolitikák kezdeményezhetőek a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén, és hogy korábban az EMPL 
bizottság számos ötletét sikeresen 
megvalósították kísérleti projektek és 
előkészítő intézkedések formájában; 
aggodalmát fejezi ki azonban a Bizottság 
előzetes értékeléseinek objektivitásával 
kapcsolatban, mivel azok jelentős hatással 
vannak a Parlament általi elfogadásukra; 
felszólít továbbá arra, hogy a kísérleti 
projektek és előkészítő intézkedések 
végrehajtása feleljen meg az elfogadott 
célkitűzéseknek és ajánlásoknak; felhívja 
a Bizottságot, hogy hatékonysági okokból 
részesítse előnyben e projektek és 
fellépések európai ügynökségeken 
keresztül történő végrehajtását, 
amennyiben azok az ügynökségek 
szakterületéhez tartoznak;

Or. en

Módosítás 79
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések nagyon értékes eszközök a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén új tevékenységek és innovatív 

12. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések nagyon értékes eszközök a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén új tevékenységek és innovatív 
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megoldások tesztelésére; emlékeztet arra, 
hogy rendkívül fontos, hogy a kísérleti 
projekteket és előkészítő intézkedéseket 
kizárólag érdemeik és uniós hozzáadott 
értékük alapján értékeljék.

megoldások tesztelésére; emlékeztet arra, 
hogy rendkívül fontos, hogy a kísérleti 
projekteket és előkészítő intézkedéseket 
kizárólag érdemeik és uniós hozzáadott 
értékük alapján értékeljék; ezeknek az 
eszközöknek hatékonynak, alacsony 
küszöbértékűnek és egyértelműnek kell 
lenniük ahhoz, hogy képesek legyenek 
olyan új és innovatív ötleteket támogatni, 
amelyek tükrözik a jelenlegi válság és a 
jövőbeli politikák szükségleteit.

Or. en

Módosítás 80
Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések nagyon értékes eszközök a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén új tevékenységek és innovatív 
megoldások tesztelésére; emlékeztet arra, 
hogy rendkívül fontos, hogy a kísérleti 
projekteket és előkészítő intézkedéseket 
kizárólag érdemeik és uniós hozzáadott 
értékük alapján értékeljék.

12. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kísérleti projektek és az előkészítő 
intézkedések körültekintő előkészítés 
esetén nagyon értékes eszközök a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén új tevékenységek és innovatív 
megoldások tesztelésére; emlékeztet arra, 
hogy rendkívül fontos, hogy a kísérleti 
projekteket és előkészítő intézkedéseket 
kizárólag érdemeik és uniós hozzáadott 
értékük alapján értékeljék.

Or. en

Módosítás 81
Tomáš Zdechovský

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

12a. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a Parlament rendszeres 
tájékoztatást kapjon az eredmények 
értékeléséről, és hogy a Bizottság részt 
vegyen a kísérleti projektek/előkészítő 
intézkedések végrehajtásának különböző 
szakaszaiban; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a Bizottság átlátható 
megközelítést alkalmazzon a kísérleti 
projektek és az előkészítő intézkedések 
végrehajtása és értékelése során.

Or. en

Módosítás 82
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. hangsúlyozza a tengerentúli 
területek és országok költségvetés-
tervezésbe való bevonásának fontosságát; 
sürgeti a Bizottságot, hogy hajtson végre 
intézkedéseket és biztosítson 
finanszírozást a Covid19-válság 
tengerentúli területekre és országokra 
gyakorolt hatásainak kezelésére.

Or. en


