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Módosítás 1
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel a demográfiai változások 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
következményekkel járnak, különösen a 
vidéki területeken, és nem egyformán 
érintik az összes országot és régiót; mivel 
a fiatalok és a nők különösen azok közé 
tartoznak, akik elhagyják ezeket a 
területeket1a; mivel az elszigetelt területek 
és a korlátozottan megközelíthető 
területek vannak leginkább kitéve a 
demográfiai hanyatlásnak, és ezek az 
egyensúlyhiányok jelentős kihívást 
jelentenek mind az elnéptelenedéssel 
küzdő, mind a népességnövekedés által 
érintett területek számára; mivel ez a 
jelenség a munkaképes korú népesség 
csökkenését okozza és idősödő népességet 
eredményez, és az uniós régiókban a 
települések és falvak teljes eltűnésének 
veszélyét eredményezheti;
_________________
1a Demográfiai trendek az EU régióiban, 
az Európai Parlament Kutatószolgálata, 
2019

Or. en

Módosítás 2
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel megfelelő politikai 
válasz nélkül ezt a nyomást tovább 
súlyosbíthatja az aktív népesség számának 
általános csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya, ami a kihívások ördögi 
körét eredményezi; mivel a megfelelő 
infrastruktúra, a magas színvonalú, 
hozzáférhető és megfizethető köz- és 
magánszolgáltatások – különösen a 
gyermekgondozás, a tartós ápolás és a 
napközi otthonok –, valamint a magas 
színvonalú munkahelyek, a megfelelő 
lakhatás, a közlekedés és a széles sávú 
kapcsolat alapvető szerepet fog játszani az 
egy adott régióban való maradásról vagy 
az oda költözésről való döntésben; mivel 
tovább kell vizsgálni a távápolás, a 
távorvoslás, a távmunka és a digitális 
oktatás szerepét;

Or. en

Módosítás 3
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 

A. mivel a demográfiai változások 
intenzitása és gyorsasága jelentős 
gazdasági, társadalmi, kulturális, oktatási, 
költségvetési és környezeti nyomást 
gyakorol a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások, az 
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nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás,  
a lakhatás, a szociális szolgáltatások és az 
infrastruktúra nyújtása és fenntartása 
terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a fokozott 
termelékenység, a befogadóbb 
munkaerőpiac és a magas színvonalú köz- 
és magánszolgáltatások – különösen a 
gyermekgondozás, a tartós ápolás és a 
napközi otthonok – alapvető szerepet 
fognak játszani az életminőség javításában 
és az egyenlő munkalehetőségek 
biztosításában az uniós polgárok számára 
a leginkább elnéptelenedett területeken, 
különösen a fogyatékossággal élők 
számára;

Or. en

Módosítás 4
Antonius Manders

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

A. mivel a várható élettartam 
növekedése az EU szociális és különösen 
egészségügyi rendszereinek fontos 
vívmánya, ugyanakkor jelentős gazdasági 
és társadalmi nyomást gyakorol a 
tagállamok társadalmaira, kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra az inkluzív 
közszolgáltatások és magánszolgáltatások 
– különösen a szociális ellátás és a 
szociális szolgáltatások vagy az idősbarát 
infrastruktúra – nyújtása terén; mivel ezt a 
nyomást tovább súlyosbítja majd az aktív 
népesség számának csökkenése és az 
eltartottak magasabb aránya; mivel a 
megfizethető, magas színvonalú köz- és 
magánszolgáltatások – különösen az 
idősgondozás, a gyermekgondozás, a tartós 
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ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét; mivel az idősödés lehetőséget 
kínál az ezüst gazdaság kiépítésére is;

Or. en

Módosítás 5
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása és az állami költségvetés terén; 
mivel ezt a nyomást tovább súlyosbítja 
majd az aktív népesség számának 
csökkenése és az eltartottak magasabb 
aránya, valamint a fogyatékossággal élő 
személyek számának várható növekedése; 
mivel a magas színvonalú, földrajzilag és 
pénzügyileg rendelkezésre álló köz- és 
magánszolgáltatások – különösen a 
gyermekgondozás, a tartós ápolás és az 
idősek és a fogyatékossággal élők számára 
fenntartott napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét, különös tekintettel az emberi 
méltóságra;

Or. en

Módosítás 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét; mivel alapvető fontosságú a 
termékek és szolgáltatások általános 
hozzáférhetőségének biztosítása a 
különleges szükségletekkel rendelkező 
személyek számára, az egyetemes tervezés 
fogalmával összhangban;

Or. pl

Módosítás 7
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén, továbbá a környezetre is; 
mivel ezt a nyomást tovább súlyosbítja 
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számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

majd az aktív népesség számának 
csökkenése és az eltartottak magasabb 
aránya; mivel a magas színvonalú köz- és 
magánszolgáltatások – különösen a 
gyermekgondozás, a tartós ápolás és a 
napközi otthonok – alapvető szerepet 
fognak játszani, és meg kell erősíteni a 
távápolás és a távorvoslás szerepét a 
kibővítésük előtt megfelelően értékelni 
kell a kezelés minőségének, a betegek 
biztonságának, a valamennyi csoport 
számára való hozzáférhetőségnek és az 
adatvédelemnek a biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen az egészségügy, a szociális 
ellátás és a szociális szolgáltatások vagy 
infrastruktúra – nyújtása terén; mivel ezt a 
nyomást tovább súlyosbítja majd az aktív 
népesség számának csökkenése és az 
eltartottak magasabb aránya, valamint a 
krónikus betegségek növekvő 
előfordulása; mivel a hozzáférhető, 
megfizethető és reziliens, magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;
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Or. en

Módosítás 9
Dominique Bilde, France Jamet

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

A. mivel a demográfiai – többek között 
a bevándorlással kapcsolatos – változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

Or. fr

Módosítás 10
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági, társadalmi és területi 
nyomást gyakorolnak a tagállamok 
kormányaira, valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás, az 
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szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

idősgondozás és a szociális szolgáltatások 
vagy infrastruktúra – nyújtása terén; mivel 
ezt a nyomást tovább súlyosbítja majd az 
aktív népesség számának csökkenése és az 
eltartottak magasabb aránya; mivel a 
magas színvonalú köz- és 
magánszolgáltatások – különösen a 
gyermekgondozás, a tartós ápolás és a 
napközi otthonok – alapvető szerepet 
fognak játszani, és meg kell erősíteni a 
távápolás és a távorvoslás szerepét;

Or. en

Módosítás 11
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamok kormányaira, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokra a közszolgáltatások – 
különösen a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése és az eltartottak 
magasabb aránya; mivel a magas 
színvonalú köz- és magánszolgáltatások – 
különösen a gyermekgondozás, a tartós 
ápolás és a napközi otthonok – alapvető 
szerepet fognak játszani, és meg kell 
erősíteni a távápolás és a távorvoslás 
szerepét;

A. mivel a demográfiai változások 
jelentős gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorolnak a tagállamokra, valamint a 
helyi és regionális önkormányzatokra a 
közszolgáltatások – különösen  a 
nyugdíjak, a szociális ellátás és a szociális 
szolgáltatások vagy infrastruktúra – 
nyújtása terén; mivel ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség 
számának csökkenése, a hosszú távú 
szociális szakpolitikák hiánya és az 
eltartottak magasabb aránya; mivel a 
magas színvonalú köz- és 
magánszolgáltatások – különösen az 
egészségügyi ellátás, a gyermekgondozás, 
a tartós ápolás és a napközi otthonok – 
alapvető szerepet fognak játszani;

Or. en

Módosítás 12
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
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Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az elnéptelenedéssel küzdő 
régiókban nagyobb jelentőséggel bírnak 
az ambiciózus beruházások és 
munkahelyek annak érdekében, hogy 
fokozzák e régiók gazdasági fellendülését 
és hosszú távú versenyképességüket az 
egységes piacon, és ezáltal visszafordítsák 
a negatív demográfiai tendenciákat; mivel 
a kohéziós politikai eszközöknek 
foglalkozniuk kell azzal a számos 
tényezővel, amelyek befolyásolják az 
lakosság azon döntését, hogy egy adott 
területen maradjanak-e vagy sem, és 
amelyek a vonzerő hiányához 
kapcsolódnak, mint például a gyenge 
infrastruktúra, a közszolgáltatásokhoz 
való korlátozott hozzáférés, az alacsony 
összeköttetési arányok, valamint az 
oktatási és munkalehetőségek hiánya;

Or. en

Módosítás 13
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Unió népességének 
természetes szaporodása 2012 óta 
negatív1a; mivel az EU28-ban a medián 
életkor a 2001. évi 38,3 évről 2018-ra 43,1 
évre emelkedett; mivel az aktív népesség 
2010 óta csökken, és az előrejelzések 
folyamatos csökkenésre utalnak1b; mivel 
az aktív népesség a következő 50 évben 
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valószínűleg 18%-kal csökken1c;
_________________
1a Eurostat: Population and population 
change statistics (A népességre és a 
népességváltozásra vonatkozó 
statisztikák), 2020. július. 
1b Az Európai Parlament 
Kutatószolgálata, Demográfiai kilátások 
az Európai Unióban, 2020. március, 3. o.
1c Európai Bizottság, Jelentés a 
demográfiai változások hatásáról, 2020. 
június, 15. o.

Or. en

Módosítás 14
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az EU demográfiai 
tendenciáit érinti a személyek szabad 
mozgása; mivel az EU-ban tapasztalható 
egyenlőtlenségek arra kényszeríthetik a 
munkavállalókat, hogy egy másik 
tagállamban keressenek 
munkalehetőségeket; mivel egyes 
területeken a városokba és/vagy más 
régiókba vagy tagállamokba irányuló 
migráció miatt fokozódik az 
elnéptelenedés;

Or. en

Módosítás 15
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Véleménytervezet



AM\1212531HU.docx 13/76 PE657.233v01-00

HU

A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az európaiak hosszabb és 
egészségesebb életet élhetnek, mivel a 
születéskor várható élettartam az elmúlt öt 
évtizedben mind a férfiak, mind a nők 
esetében körülbelül tíz évvel nőtt; mivel ez 
2070-ben a férfiak esetében várhatóan 
eléri a 86,1 évet, a nők esetében pedig a 
90,3 évet1a;
_________________
1a Európai Bizottság, Jelentés a 
demográfiai változások hatásáról 

Or. en

Módosítás 16
Anne Sander

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a vidéki régiók különösen 
érzékenyek ezekre a demográfiai 
változásokra;

Or. fr

Módosítás 17
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel 2018-ban az EU-28-ban a 
teljes függőségi ráta 54,6%, az időskori 
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függőségi ráta pedig 30,5% volt; mivel az 
időskori függőségi ráta az előrejelzések 
szerint 2030-ra eléri a 62%-ot2a; mivel 
becslések szerint mintegy 100 millió 
ember él fogyatékossággal az EU-ban; 
mivel 2018-ban az Unió népességének 
mintegy egynegyede egészségügyi 
problémák miatt régóta fennálló 
korlátokkal szembesült; mivel az idős 
népesség csaknem fele számolt be 
nehézségekről legalább egy személyes 
gondozással vagy háztartási 
tevékenységgel kapcsolatban 2014-ben2b;
_________________
2a Az Európai Parlament 
Kutatószolgálata, Demográfiai kilátások 
az Európai Unióban. 2020. március, 5–6. 
o.
2b Eurostat, Funkcionális és tevékenységi 
korlátozásokra vonatkozó statisztikák, 
2019. november.

Or. en

Módosítás 18
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a versenyképességre és a 
piaci alapú megközelítésekre való, régóta 
fennálló összpontosítás képtelen volt 
megoldani a tagállamok és a régiók 
közötti eltéréseket, számos munkahely 
elvesztését okozva, és egész régiók 
iparmentesítését erősítve; mivel csak erős 
állami beruházás garantálhat valóban 
egyenlő, fenntartható és méltányos 
fejlődést, beleértve a minőségi 
munkahelyeket, valamint az ambiciózus 
társadalmi és környezetvédelmi célokat;
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Or. en

Módosítás 19
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az idősek szegénysége a 
demográfiai tendenciák folytatódásával 
valószínűleg egyre nagyobb aggodalomra 
ad majd okot; mivel az EU-27-ben a 65 
éves vagy annál idősebb személyek 15,5%-
a volt kitéve a szegénység kockázatának 
2018-ban1b; mivel a nőket az időskori 
szegénység nagyobb valószínűséggel 
sújtja;
_________________
1b Európai Bizottság, Jelentés a 
demográfiai változások hatásáról 

Or. en

Módosítás 20
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a kedvezőtlen demográfiai 
tendenciák növelik a generációk közötti 
erőteljesebb szolidaritás iránti igényt; 
mivel a távápolás és a távorvoslás szerepét 
ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy 
valamennyi uniós régióban biztosított 
legyen az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés;
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Or. en

Módosítás 21
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a nők születéskor várható 
élettartama 5,5 évvel magasabb, mint a 
férfiaké3a; mivel a nők aránytalanul nagy 
terhet viselnek a gyermekek, az idősek és 
a fogyatékossággal élő személyek formális 
és informális gondozása terén; mivel a 20 
és 64 év közötti nők egyharmada családi 
vagy gondozási feladatok miatt nem vesz 
részt fizetett munkában, szemben az 
inaktív férfiak mindössze 5%-ával3b; mivel 
a nők aránya a házi gondozók körében 
nemcsak negatívan befolyásolja a nők 
munkaerő-piaci részvételét, hanem ezáltal 
gazdasági függőségnek, szegénységnek és 
társadalmi kirekesztésnek is ki van téve; 
mivel a vidéki területeken a jelentős 
családi és gondozási feladatok mellett sok 
nő támogatja a mezőgazdasági ágazatban 
működő családi vállalkozásokat, és olyan 
többletmunkát végez, amely gyakran 
„láthatatlan” marad3c;
_________________
3a Európai Bizottság, Jelentés a 
demográfiai változások hatásáról, 2020. 
június, 7. o.
3b EIGE, A nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó 2019. évi mutató. A munka és a 
magánélet közötti egyensúly, 2020., 79. o. 
3c Az Európai Parlament 
Kutatószolgálata. Az Európai Unió 
demográfiai kilátásai. 2020. március, 15. 
o.
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Or. en

Módosítás 22
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a vidéki területek és az 
agrár-élelmiszeripari ágazat fontos elemét 
képezik a társadalmi szerkezetnek és a 
fenntartható uniós gazdaság 
megvalósításának; mivel a vidéki 
területeken dolgozó mezőgazdasági 
munkavállalók, különösen a demográfiai 
hátrányban lévők körében a szegénység és 
a társadalmi kirekesztődés kockázata 
kivételes mértékben magasabb;

Or. en

Módosítás 23
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel az EU-n belüli 
egyenlőtlenségeket súlyosbítják a 
megszorító politikák, az ipari polarizáció 
és a vagyonközpontosítás; mivel az 
Európai Uniónak valódi szociális és 
iparpolitikákat és ambiciózus hosszú távú 
intézkedéseket kell elfogadnia annak 
érdekében, hogy valamennyi európai 
régiót egyformán fejlessze és biztosítsa a 
felfelé irányuló társadalmi konvergenciát;

Or. en
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Módosítás 24
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a demográfiai változás 
lehetőségeket és új fejlesztési 
perspektívákat is kínálhat, többek között a 
minőségi élelmiszerek iránti kereslet, a 
vidéki és ökoturizmus, illetve az ezüst 
gazdaság és a szociális innováció révén;

Or. en

Módosítás 25
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel az elmúlt évtizedben nőtt az 
egyedülálló felnőttet számláló háztartások 
százalékos aránya; mivel ez a növekedés 
különösen jelentős az egyedülálló, 
gyermektelen felnőttek háztartásai 
esetében4a; mivel 2019-ben az egyedülálló 
háztartásban élő nők aránya elérte a 40%-
ot, és több mint kétszerese volt az egyedül 
élő férfiak arányának4b;
_________________
4a Európai Bizottság, A demográfiai 
változások hatása: a Bizottság 
szolgálatainak munkadokumentuma, 
2020. június, 21. o. 
4b Európai Bizottság, Jelentés a 
demográfiai változások hatásáról, 2020. 
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június, 11. o.

Or. en

Módosítás 26
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a demográfiai kihívások 
fenntartható kezelése érdekében az 
Uniónak meg kell védenie és ki kell 
terjesztenie az állami kezdeményezések és 
beruházások szerepét, különösen azokban 
a stratégiai ágazatokban, amelyeket túl 
fontosnak tartanak ahhoz, hogy a piacra 
bízzák őket;

Or. en

Módosítás 27
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel a demográfiai változásokra 
vonatkozó összesített adatok hátterében 
jelentős különbségek vannak a 
tagállamok között és a tagállamokon 
belül; mivel egyes régiókban a 
demográfiai hanyatlás súlyosbítja a 
meglévő egyenlőtlenségeket és aláássa az 
emberek életminőségét; mivel a 
demográfiai hanyatlás nagyobb hatást 
gyakorol azokra a régiókra, amelyek már 
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így is lemaradtak;

Or. en

Módosítás 28
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Af. mivel a demográfiai kihívások 
kezeléséhez összehangolt fellépésre és 
átfogó szakpolitikai csomagra van 
szükség, beleértve a foglalkoztatás, a 
szociális védelem, az egészségügy és a 
munkahelyi biztonság, az oktatás és a 
készségek területére vonatkozó célzott 
intézkedéseket, amelyek kidolgozása és az 
általuk kifejtett hatás időbe telik; mivel a 
leginkább érintett régiókban a 
demográfiai változások egyes negatív 
hatásai azonnali választ igényelnek az 
uniós eszközök támogatásával;

Or. en

Módosítás 29
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ag. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított az uniós demográfiai 
változások hatásaira adott szakpolitikai 
válaszok hiányára, például a megfelelő 
lakhatás, a minőségi gondozási 
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létesítmények, valamint a megfelelő 
gondozási és támogatási szolgáltatások 
hiányára; mivel a nemzedékek közötti 
szolidaritás elengedhetetlen a válságból 
való sikeres kilábaláshoz és a 
méltányosabb, befogadóbb és ellenállóbb 
társadalmak létrehozásához, ahol 
valamennyi nemzedék emberi jogai 
egyenlő védelemben részesülnek, ahol 
senki sem marad le a zöld és digitális 
átállás folyamatában, és ahol az alapvető 
szolgáltatások nyilvánosak és mindenki 
számára hozzáférhetőek;

Or. en

Módosítás 30
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A h preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ah. mivel a demográfiai változást nem 
pusztán fenyegetésként, hanem a 
dicséretesen megnövekedett élettartam 
következményeként és olyan strukturális 
változásként kell felfogni, amelynek 
társadalmilag fenntarthatónak kell lennie, 
és amelynek minden életkorban el kell 
ismernie, fel kell ismernie és ki kell 
használnia az emberekben rejlő 
lehetőségeket, és amely megköveteli a 
politikai döntéshozók valamennyi érintett 
szinten, illetve a civil társadalom 
bevonását;

Or. en

Módosítás 31
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
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Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A i preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ai. mivel mind a munkavállalók 
szabad mozgása, mind a belső és külső 
migráció továbbra is hatással lesz a 
lakosság méretére uniós, nemzeti és 
regionális szinten; mivel a migrációt és az 
agyelszívást gyakran az országok közötti 
társadalmi és gazdasági különbségek 
váltják ki, mind az Unión belül, mind 
pedig az EU és harmadik országok között;

Or. en

Módosítás 32
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A j preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aj. mivel a kohéziós politika eszközei 
jelentik a közberuházások fő forrását az 
EU-ban, amelyek az EU-ban a 
kormányzati tőkebefektetések 8,5%-át, az 
EU-13 szintjén 41%-át teszik ki, és számos 
országban meghaladják az 50%-ot5a;
_________________
5a  Európai Bizottság, Az európai 
strukturális és beruházási alapok adatai, 
2018. október.

Or. en

Módosítás 33
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A k preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ak. mivel tilos a nemen, vallási 
meggyőződésen, életkoron, 
fogyatékosságon vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés, 
és sérti az Unió alapvető értékeit;

Or. en

Módosítás 34
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A l preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Al. mivel a demográfiai változásokat 
kezelő intézkedések és szakpolitikák 
semmi esetre sem áshatják alá az egyéni 
reproduktív jogokat;

Or. en

Módosítás 35
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A m preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

mivel a jogokon alapuló, emberközpontú 
és tényeken alapuló szakpolitikákba – 
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többek között a szexuális és reproduktív 
egészség, a nemek közötti egyenlőség, 
valamint az egészségügyi és gondozási 
szolgáltatások és infrastruktúrák területén 
– történő beruházások fontos elemei a 
demográfiai kihívások kezelésének;

Or. en

Módosítás 36
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja;

B. mivel az Unió fontosnak tartja, 
hogy valamennyi szakpolitikai területen 
azonosítsa a demográfiai kihívásokat, és 
stratégiákat dolgozzon ki azok kezelésére 
(demográfiai szempontok érvényesítése), 
többek között az európai szemeszter 
folyamatában; mivel az Európai 
Parlament a demográfiai változásról és 
annak a kohéziós politikára gyakorolt 
hatásairól szóló 2011. évi 
állásfoglalásában és a kohéziós politikai 
eszközöknek a régiók által a demográfiai 
változások kezelése érdekében történő 
alkalmazásáról szóló 2017. évi 
állásfoglalásában valamennyi 
rendelkezésre álló uniós eszköz, többek 
között a kohéziós politikai finanszírozás 
felhasználására szólított fel a demográfiai 
változások jelentette kihívások kezelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 37
Antonius Manders
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja;

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja; mivel az EU-nak 
kulcsszerepet kell játszania a bevált 
gyakorlatok valamennyi kormányzati 
szinten történő cseréjének támogatásában, 
valamint az idősbarát környezet 
biztosítására vonatkozó iránymutatások és 
ajánlások kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 38
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja;

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja; mivel az EUMSZ 174. cikke 
értelmében e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a súlyos és állandó 
demográfiai hátrányban lévő régiókra;

Or. en

Módosítás 39
Dominique Bilde, France Jamet

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja;

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
prioritásként belefoglalja, és mivel a 
bevándorlás e kihívások megoldásaként 
való felhasználásának valódi 
demokratikus vita tárgyát kell képeznie;

Or. fr

Módosítás 40
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja;

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
vonatkozó költségvetési soraiba való 
beépítés révén – belefoglalja, valamint 
hogy a hatékony szakpolitikai megoldások 
kidolgozása érdekében uniós szinten 
nagyléptékű, megbízható statisztikai 
adatokat gyűjtsön és kövessen nyomon;

Or. en

Módosítás 41
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 

B. mivel a demográfiai helyzet 
súlyosan érinti az EU társadalmi, 
gazdasági és területi kohézióját; mivel az 
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költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja;

EU fontosnak tartja, hogy a demográfiai 
kérdéseket valamennyi szakpolitikájába – 
többek között a költségvetési soraiba való 
beépítés révén – belefoglalja;

Or. en

Módosítás 42
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az EU fontosnak tartja, hogy 
a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába – többek között a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja;

B. mivel az EU szükségesnek tartja, 
hogy a demográfiai kérdéseket valamennyi 
szakpolitikájába, különösen az ipari és 
fenntartható fejlődési politikákba – többek 
között a hosszú távú prioritásaiba és a 
költségvetési soraiba való beépítés révén – 
belefoglalja;

Or. en

Módosítás 43
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a demográfiai kihívások nem 
kezelhetők olyan uniós ipari stratégia 
nélkül, amely biztosítja a 
közberuházásokat, a minőségi 
munkahelyeket, az állami kutatást és 
innovációt, valamint az egyenlő fejlődést 
és fenntarthatóságot ösztönző közoktatást;

Or. en



PE657.233v01-00 28/76 AM\1212531HU.docx

HU

Módosítás 44
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a demográfiai lehetőségeket 
és kihívásokat kezelő valamennyi 
szakpolitikának tényeken alapulónak, 
emberközpontúnak és jogokon alapulónak 
kell lennie, és különösen tiszteletben kell 
tartania az egyéni reproduktív jogokat;

Or. en

Módosítás 45
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a demográfiai kihívások 
innovatív és időtálló megoldása érdekében 
be kell ruházni a kutatásba, az 
adatgyűjtésbe és a bevált gyakorlatok 
cseréjébe;

Or. en

Módosítás 46
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel minden uniós politika és 
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tevékenység meghatározása és 
végrehajtása során biztosítani kell az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjét;

Or. en

Módosítás 47
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel nem ismerik el megfelelően 
a gyermekes családok jelentőségét a teljes 
szociális rendszer fenntarthatósága 
szempontjából. mivel a családoknak – 
többek között a rendelkezésre álló 
gyermekgondozási infrastruktúra révén – 
nyújtott támogatás, az egyszülős 
családoknak, a fogyatékossággal élő 
gyermeket nevelő családoknak nyújtott 
támogatás vagy a szülési és szülői 
szabadság alatt biztosított 
gyermekgondozás megfelelő pénzügyi 
támogatása hozzájárulhat a negatív 
demográfiai tendenciák elleni 
küzdelemhez; mivel a szülési és szülői 
szabadság ideje alatt történő 
gyermeknevelés által nyújtott hozzájárulás 
értékének igazságos és megfelelő 
átültetése a nyugdíjrendszerbe az egyik 
hatékony módja annak, hogy felmérjék a 
gyermekgondozás értékét a szociális 
rendszer fenntarthatósága szempontjából;

Or. en

Módosítás 48
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban;

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is kulcsfontosságú kihívás az 
Unió számos régiójában, különösen a tartós 
munkanélküliség és az aktív keresők 
szegénysége tekintetében; mivel a 
fiataloknak már a 2008-as gazdasági és 
pénzügyi válságban is aránytalanul nagy 
részt kellett vállalniuk a terhekből; mivel 
az Uniónak fenntartható megoldásokra és 
a nemzedékek közötti szolidaritásra van 
szüksége a Covid19-válság és a jövőbeli 
válságok leküzdéséhez;

Or. en

Módosítás 49
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban;

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban; mivel a strukturális és 
beruházási alapokat proaktívabban kell 
felhasználni a fiatalok és az idősebb 
személyek munkaerőpiacon való 
foglalkoztathatóságának és stabilitásának 
javítása érdekében, különös figyelmet 
fordítva a leginkább elnéptelenedett vidéki 
és távoli területekre;

Or. en
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Módosítás 50
Antonius Manders

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban;

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban; mivel a munkahelyek és a 
lehetőségek, valamint a jó minőségű köz- 
és magánszolgáltatások jelenléte javítja az 
életminőséget az EU régióiban, lehetővé 
téve számukra az elnéptelenedéssel 
szembeni fellépést;

Or. en

Módosítás 51
Dominique Bilde, France Jamet

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban;

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban, és mivel a piacainkat a 
tisztességtelen verseny előtt megnyitó 
politika részben felelős az őket sújtó 
drámai helyzetért;

Or. fr

Módosítás 52
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés



PE657.233v01-00 32/76 AM\1212531HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban;

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU-ban; mivel a munkahelyek és a 
lehetőségek, valamint a minőségi 
közszolgáltatások jelenléte erősíti a vidéki 
térségeket, és lehetővé teszi e területek 
elnéptelenedésének megállítását;

Or. en

Módosítás 53
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban;

C. mivel az egyenlőtlenség, a 
kirekesztés és az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb személyek munkanélkülisége 
elleni küzdelem továbbra is az egyik 
legnagyobb kihívás az EU régióiban; mivel 
a kedvezőtlen demográfiai változás növeli 
a generációk közötti erőteljesebb 
szolidaritás iránti igényt;

Or. en

Módosítás 54
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 

C. mivel az ifjúsági munkanélküliség 
és az idősebb munkavállalók 
munkanélkülisége elleni küzdelem 
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továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban;

továbbra is az egyik legnagyobb kihívás az 
EU régióiban; mivel a fiatalok 
munkanélküliségi rátája a Covid19-
világjárvány miatt drámai mértékben nőtt 
az EU-ban;

Or. en

Módosítás 55
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a munkaerőpiac 
inkluzivitásának fokozása egyes csoportok 
– például a fogyatékossággal élő 
személyek vagy a munkaerőpiacon 
maradni hajlandó idősebb munkavállalók 
– sajátos szükségletei tekintetében 
enyhítheti a demográfiai változások által 
okozott negatív fejlődést;

Or. en

Módosítás 56
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a foglalkoztatás nem mindig 
garantálja a megfelelő életszínvonalat; 
mivel az aktív keresők szegénységi rátája 
jelentősen növekszik; mivel a munka és a 
magánélet közötti egyensúly még mindig 
nagyon nehezen valósítható meg; mivel a 
családi szabadsághoz és a rugalmas 
munkafeltételekhez való hozzáférés nem 
mindig megfelelően biztosított;
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Or. en

Módosítás 57
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a területi kohézióra 
összpontosító tisztességes és fenntartható 
termelési modelleknek a demokratikus 
működés biztosítása érdekében a 
munkavállalókat, képviselőiket és 
szakszervezeteiket, valamint a 
munkavállalók érdekeit és a régóta 
fennálló szakértelmet kell a fejlődés 
középpontjába állítaniuk;

Or. en

Módosítás 58
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel egy közös demográfiai 
politika a Lisszaboni Szerződés keretében 
rendkívül fontos lenne a jelenlegi 
demográfiai tendenciák 
visszafordításához, a területi, gazdasági és 
társadalmi kohézió előmozdításához és a 
munkanélküliség csökkentéséhez az EU-
ban;

Or. en

Módosítás 59
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Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a Covid19-világjárvány 
hatással van a demográfiai tendenciákra; 
mivel a világjárványra adott nyilvános 
választ az egyenlőtlenségek 
felszámolásának és a társadalmi és 
területi kohézió megerősítésének kell 
vezérelnie; mivel a magánvállalatoknak 
ezt követően nyújtott állami támogatási 
intézkedések – amelyeket az állami 
támogatási szabályokkal kapcsolatos 
átmeneti rugalmasság és a tömeges 
elbocsátások is elősegítenek – növelhetik a 
régiók közötti egyenlőtlenségeket, és 
megerősíthetik a minőségi munkahelyeket 
garantáló politikák szükségességét mind a 
fellendülés, mind az újjáépítés 
szakaszában;

Or. en

Módosítás 60
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a nemek közötti egyenlőség 
alapvető jog, az Unió közös értéke, és a 
növekedéssel, foglalkoztatással és 
társadalmi kohézióval kapcsolatos uniós 
célkitűzések megvalósításának 
nélkülözhetetlen feltétele; mivel a nőket 
jobban fenyegeti a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés kockázata, mint a 
férfiakat, különösen 60 év felett;

Or. en
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Módosítás 61
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki a demográfiai 
változásokra vonatkozó olyan európai 
stratégiát, amely az EUMSZ 174. 
cikkének megfelelően átfogó és integrált 
megközelítést biztosít a demográfiai 
kihívások és hátrányok kezelésére, ezáltal 
biztosítva a gazdaságot, a kiszolgáltatott 
csoportok társadalmi befogadását és a 
munkahelyteremtést az EU régióiban;

Or. en

Módosítás 62
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat, 
különösen az ERFA-t és az ESZA-t annak 
érdekében, hogy fokozzák a közterületek 
hozzáférhetőségét a sajátos igényekkel 
rendelkezők, köztük a fogyatékossággal 
élők, a gyermekek és az idősek számára;

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat a súlyos 
és állandó demográfiai hátrányokkal 
küzdő területek vonzerejének növelésére, 
és különösen az ERFA-t és az ESZA-t 
annak érdekében, hogy az európai 
akadálymentesítési irányelvvel 
összhangban fokozzák a közterületek 
hozzáférhetőségét a gyermekek, az idősek 
és a sajátos igényekkel rendelkezők, 
köztük a fogyatékossággal élők, a 
gyermekek és az idősek számára; 
hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiac 
befogadóbbá tétele érdekében biztosítani 
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kell a fogyatékossággal élő munkavállalók 
gazdasági és társadalmi integrációját, és 
küzdeni kell a megkülönböztetés minden 
formája ellen;

Or. en

Módosítás 63
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat, 
különösen az ERFA-t és az ESZA-t annak 
érdekében, hogy fokozzák a közterületek 
hozzáférhetőségét a sajátos igényekkel 
rendelkezők, köztük a fogyatékossággal 
élők, a gyermekek és az idősek számára;

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat, 
különösen az ERFA-t és az ESZA-t annak 
érdekében, hogy fokozzák a közterületek 
hozzáférhetőségét a sajátos igényekkel 
rendelkezők, köztük a fogyatékossággal 
élők, a gyermekek és az idősek számára; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
biztosítsák az érintett polgárok teljes körű 
részvételét a demokratikus folyamatban; 
hangsúlyozza továbbá az érintett nem 
kormányzati szervezetek képviselői és az 
érdekelt felek bevonásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 64
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat, 
különösen az ERFA-t és az ESZA-t annak 

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
kezeljék a demográfiai kihívásokat, és 
gondosan tervezzék meg a kohéziós alap 
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érdekében, hogy fokozzák a közterületek 
hozzáférhetőségét a sajátos igényekkel 
rendelkezők, köztük a fogyatékossággal 
élők, a gyermekek és az idősek számára;

forrásainak, különösen az ERFA-nak, az 
ESZA-nak és a jövőbeli ESZA+nak a 
felhasználását a demográfiai változások 
jogokon alapuló és társadalmilag 
igazságos kezelése érdekében, különös 
tekintettel a kiszolgáltatott és hátrányos 
helyzetű csoportokra, köztük a 
fogyatékossággal élő személyekre, az 
egyedülálló szülőkre, a gyermekekre és az 
idősekre;

Or. en

Módosítás 65
Antonius Manders

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat, 
különösen az ERFA-t és az ESZA-t annak 
érdekében, hogy fokozzák a közterületek 
hozzáférhetőségét a sajátos igényekkel 
rendelkezők, köztük a fogyatékossággal 
élők, a gyermekek és az idősek számára;

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat, 
különösen az ERFA-t és az ESZA-t annak 
érdekében, hogy elsősorban az uniós 
régiók közterületein javítsák az 
életminőséget mindenki számára, és hogy 
fokozzák a közterületek hozzáférhetőségét 
a sajátos igényekkel rendelkezők, köztük a 
fogyatékossággal élők, a gyermekek és az 
idősek számára;

Or. en

Módosítás 66
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat, 

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat, 
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különösen az ERFA-t és az ESZA-t annak 
érdekében, hogy fokozzák a közterületek 
hozzáférhetőségét a sajátos igényekkel 
rendelkezők, köztük a fogyatékossággal 
élők, a gyermekek és az idősek számára;

különösen az ERFA-t és az ESZA-t annak 
érdekében, hogy fokozzák a közterületek 
hozzáférhetőségét a sajátos igényekkel 
rendelkezők, köztük a fogyatékossággal 
élők, a gyermekek és az idősek számára, és 
hogy előmozdítsák a hozzáférhető, 
megfizethető és stabil egészségügyi 
ellátórendszereket szerte az Unióban;

Or. en

Módosítás 67
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a kohéziós alapokat, 
különösen az ERFA-t és az ESZA-t annak 
érdekében, hogy fokozzák a közterületek 
hozzáférhetőségét a sajátos igényekkel 
rendelkezők, köztük a fogyatékossággal 
élők, a gyermekek és az idősek számára;

1. felhívja a tagállamokat, hogy 
használják fel a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt és a kohéziós 
alapokat, különösen az ERFA-t és az 
ESZA-t annak érdekében, hogy fokozzák a 
területi kohéziót és a közterületek 
hozzáférhetőségét a sajátos igényekkel 
rendelkezők, köztük a fogyatékossággal 
élők, a gyermekek és az idősek számára;

Or. en

Módosítás 68
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a REACT-EU eszközre 
vonatkozó bizottsági javaslatot, amelynek 
célja az ERFA, az ESZA és a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
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segítségnyújtási alap finanszírozásának 
növelése a 2014 és 2020 közötti 
időszakban; mindazonáltal mély 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez az 
ideiglenes finanszírozás nem elegendő a 
Covid19-válság szociális dimenziójának, 
többek között a legsürgetőbb demográfiai 
kihívásoknak a kezeléséhez; felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő 
rugalmasságot, és csökkentse ezen alapok 
felhasználása során a szükségtelen 
adminisztratív terheket, ugyanakkor 
szorosan kövesse nyomon 
hatékonyságukat és társadalmi hatásukat, 
és számoljon be azokról;

Or. en

Módosítás 69
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az uniós 
szakpolitikának olyan állami beruházási 
stratégiákat kell magában foglalnia, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatás és a gyártási lehetőségek 
helyreállítását az Unióban, az összes 
uniós régió egyenlő és fenntartható 
fejlődésének támogatása érdekében, 
különösen az olyan stratégiai 
ágazatokban, mint az egészségügy, a 
digitalizáció és az energetika; felhívja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a 
közberuházások felhasználását a minőségi 
munkahelyek teremtése és ambiciózus 
szociális és környezetvédelmi célok elérése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 70
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Atidzhe 
Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a tagállamokat, hogy 
fektessenek be az egészségmegőrzési és -
fejlesztési kampányokba, az 
infrastruktúrákba, a korai diagnózisba és 
a tartós gondozás szociális védelmébe a 
növekvő kereslet kielégítése és annak 
biztosítása érdekében, hogy mindenkinek 
joga legyen a jó minőségű, megfizethető, 
megelőző és gyógyító jellegű egészségügyi 
ellátáshoz, a szociális jogok európai 
pillérében foglaltaknak megfelelően;

Or. en

Módosítás 71
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri, hogy a kohéziós politika 
és a KAP kiemelkedő szerepet játszhat a 
demográfiai problémákkal küzdő vidéki és 
távoli területeken élő nők 
foglalkoztathatóságának és 
befogadásának ösztönzésében és 
fokozásában, és felhívja a tagállamokat, 
hogy e célra használják fel jobban a 
megfelelő forrásokat;

Or. en

Módosítás 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
kohéziós alapokból finanszírozott 
termékek és szolgáltatások az egyetemes 
tervezés elvével összhangban 
hozzáférhetők legyenek a különleges 
szükségletekkel rendelkező személyek 
számára;

Or. pl

Módosítás 73
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a 
folyamatosan fejlődő digitális 
technológiák alapvető hatást gyakorolnak 
az emberek mindennapi életére, ezért 
hangsúlyozza, hogy az iskolákban, 
kórházakban és minden egyéb releváns 
köz- és magánszolgáltató létesítményben 
nagy sebességű széles sávú internetre, 
valamint létfontosságú és korszerű 
technológiai berendezésekre van szükség, 
beleértve a hatékony e-kormányzás 
fejlesztését is, annak biztosítása 
érdekében, hogy a vidéki és távoli 
területeken élők számára elegendő 
lehetőség álljon rendelkezésre a normális 
életre;

Or. en

Módosítás 74
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. kiemeli, hogy támogatni kell a 
méltányos átállást, és úgy véli, hogy egy 
jól megtervezett méltányos átállási 
mechanizmus – beleértve a Méltányos 
Átállást Támogató Alapot is – fontos 
gazdasági eszköz lenne az átállás 
megkönnyítéséhez és az ambiciózus 
éghajlat-politikai célok eléréséhez, a 
társadalmi és területi hatások kezelése 
mellett;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. az ESZA+ költségvetésének 
jelentős növelésére szólít fel a 2021 és 
2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló javaslatban;

Or. en

Módosítás 76
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások negatív hatásait jogokon 
alapuló és társadalmilag igazságos módon 
kell kezelni, összhangban a szociális jogok 
európai pillérének elveivel, és különös 
figyelmet fordítva a befogadóbb 
munkaerőpiacot célzó strukturális 
reformokra, a minőségi munkahelyek 
létrehozására és a munkalehetőségek 
teremtésére a kevésbé fejlett területeken, 
az elnéptelenedés kockázatának kitett 
régiókban és a legkülső területeken; e 
tekintetben kiemeli a munkavállalók 
folyamatos átképzésének és 
továbbképzésének, az idősbarát 
munkakörnyezetnek, valamint a 
munkahelyi egészségvédelemnek és 
biztonságnak a fontosságát annak 
biztosítása érdekében, hogy az emberek a 
törvényben előírt nyugdíjkorhatár 
eléréséig dolgozhassanak; hangsúlyozza, 
hogy elő kell mozdítani a kollektív 
tárgyalásokat és növelni kell a kollektív 
tárgyalások hatókörét annak érdekében, 
hogy mindenki számára tisztességes 
munkafeltételeket lehessen biztosítani;

Or. en

Módosítás 77
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy a tartós 
munkanélküliség és az aktív keresők 
szegénységi rátája, valamint a fiatalok és 
az idősek körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentése révén kell 
kezelni az időskori függőségi rátát; 
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emlékeztet arra, hogy a megfizethető 
gyermekgondozási és egyéb gondozási és 
támogatási szolgáltatásokhoz való 
egyetemes hozzáférés számos ember – 
különösen a nők és az egyedülálló szülők 
– számára előfeltétele annak, hogy 
gazdaságilag aktívak legyenek vagy 
maradjanak, valamint hogy biztosítsák a 
magánélet és a munka közötti egészséges 
egyensúlyt;

Or. en

Módosítás 78
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. felhívja a Bizottságot, hogy a 
demográfiai változásokkal kapcsolatos 
valamennyi intézkedésben és politikában 
– többek között az idősödésről és a vidéki 
területek hosszú távú jövőképéről szóló, 
hamarosan megjelenő zöld könyvben – 
érvényesítse a nemek közötti egyenlőség 
elvét; megismétli, hogy meg kell szüntetni 
a nemek közötti foglalkoztatási, bér- és 
nyugdíjkülönbségeket; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy használják fel a 
kohéziós alapokat a nők foglalkoztatási 
szintjének és befogadásának javítására, 
különösen a kevésbé fejlett és vidéki 
területeken, és összpontosítsanak a 
munkaerőpiacra idősebb korban 
visszatérő nők szükségleteire;

Or. en

Módosítás 79
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. hangsúlyozza, hogy a jogokon 
alapuló, emberközpontú és tényeken 
alapuló szakpolitikákba – többek között a 
szexuális és reproduktív egészség, a 
nemek közötti egyenlőség, valamint az 
egészségügyi és gondozási szolgáltatások 
és infrastruktúrák területén – történő 
beruházások fontos elemei a demográfiai 
kihívások kezelésének;

Or. en

Módosítás 80
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a gazdasági és társadalmi 
kohéziót és a demográfiai változások 
kezelésének integrált megközelítését 
annak érdekében, hogy az egyik 
tagállamban vagy régióban bekövetkező 
demográfiai változások negatív 
hatásainak visszafordítása ne érintse 
hátrányosan a többi tagállamot vagy 
régiót; rámutat arra, hogy a 
méltóságteljes életet biztosító különböző 
régiók és közösségtípusok között jelentős 
különbségek vannak a minimáljövedelem 
és a nyugdíjak abszolút értékében; kiemeli 
annak fontosságát, hogy a szakpolitikák 
és a konkrét intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása során a szociális 
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partnerekkel, a civil társadalommal, a 
regionális és helyi hatóságokkal és a helyi 
lakossággal való partnerség révén 
előmozdítsák a társadalmi befogadást;

Or. en

Módosítás 81
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. hangsúlyozza, hogy olyan 
támogatási és tanácsadási 
szolgáltatásokra van szükség, amelyek az 
emberek számára perspektívát nyújtanak 
és fellépnek az életkor miatti strukturális 
megkülönböztetéssel szemben, különösen 
a foglalkoztatás terén6a; kéri, hogy 
támogassák az állami foglalkoztatási 
szolgálatokat és az állami foglalkoztatási 
szolgálatok európai hálózatát, különösen 
a hosszú távon inaktív és idősebb 
álláskeresők támogatására irányuló 
erőfeszítéseikben;
_________________
6a OECD, Demográfiai változás és helyi 
fejlesztés: Zsugorodás, regeneráció és 
társadalmi dinamika, 2012., 14. o.

Or. en

Módosítás 82
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1i. felhívja a tagállamokat, hogy 
ismerjék el a nem hivatalos gondozás 
értékét, és javítsák a nem hivatalos 
gondozók szociális védelmét és 
támogatását;

Or. en

Módosítás 83
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
1 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1j. egy a tartós gondozásról szóló 
keretirányelv elkészítésére szólít fel, amely 
lefektetné az alapvető elveket, és tényeken 
alapuló kritériumokat biztosítana az EU-
ban hozzáférhető, minőségi tartós ápolás-
gondozási és támogatási szolgáltatások 
számára, és amely megkönnyítené az 
alternatív megközelítések alkalmazását is, 
előmozdítva a személyközpontú és 
közösségi alapú szolgáltatásokra való 
áttérést;

Or. en

Módosítás 84
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
1 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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1k. felhívja a Bizottságot, hogy 
erősítse meg a nemzeti és helyi hatóságok 
migrációs és integrációs politikáihoz 
nyújtott támogatását, különösen 
szakpolitikai koordináció, a tudáscsere és 
pénzügyi támogatás révén; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
javítsák a migránsok – és különösen a nők 
– oktatáshoz és munkaerőpiachoz való 
hozzáférését;

Or. en

Módosítás 85
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az ERFA forrásait 
nagyobb mértékben vonják be a magas 
elöregedési rátával, a vidéki területek 
nagy arányával és elnéptelenedéssel 
jellemzett területek közlekedési és 
távközlési infrastruktúrájának 
fejlesztésébe;

2. felhívja a tagállamokat, hogy a 
zöld, innovatív és digitális gazdaságban 
rejlő lehetőségek kiaknázása, a minőségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása, valamint a vállalkozások és az 
emberek – különösen a fiatalok – e 
területeken való letelepedésének 
elősegítése érdekében használják fel az 
ERFA forrásait a közlekedés 
elszigeteltségének kezelésére, valamint a 
mindenki számára hozzáférhető digitális 
és távközlési infrastruktúra fejlesztésére, 
különös tekintettel a széles sávú és 
internetkapcsolatra a vidéki, periférikus 
és távoli területeken, ahol magas az 
öregedési arány és az agyelszívás;

Or. en

Módosítás 86
Dominique Bilde, France Jamet

Véleménytervezet



PE657.233v01-00 50/76 AM\1212531HU.docx

HU

2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az ERFA forrásait 
nagyobb mértékben vonják be a magas 
elöregedési rátával, a vidéki területek nagy 
arányával és elnéptelenedéssel jellemzett 
területek közlekedési és távközlési 
infrastruktúrájának fejlesztésébe;

2. kéri, hogy az ERFA forrásait 
nagyobb mértékben vonják be a magas 
elöregedési rátával, a vidéki területek nagy 
arányával és elnéptelenedéssel jellemzett 
területek közlekedési és távközlési 
infrastruktúrájának fejlesztésébe; 
hangsúlyozza azonban, hogy az egységes 
valutaként az eurót használó integrált 
gazdasági övezet logikája de facto maga 
után vonja a munkavállalók Európai 
Unión belüli mobilitását.

Or. fr

Módosítás 87
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az ERFA forrásait 
nagyobb mértékben vonják be a magas 
elöregedési rátával, a vidéki területek nagy 
arányával és elnéptelenedéssel jellemzett 
területek közlekedési és távközlési 
infrastruktúrájának fejlesztésébe;

2. kéri, hogy a jólét növelése, az 
egészségügyi szolgáltatások 
elvándorlásának megelőzése, a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetővé tétele és az álláslehetőségek 
számának növelése érdekében az ERFA 
forrásait nagyobb mértékben vonják be a 
magas elöregedési rátával, a vidéki 
területek nagy arányával és 
elnéptelenedéssel jellemzett területek 
közlekedési és távközlési 
infrastruktúrájának fejlesztésébe;

Or. en

Módosítás 88
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az ERFA forrásait 
nagyobb mértékben vonják be a magas 
elöregedési rátával, a vidéki területek 
nagy arányával és elnéptelenedéssel 
jellemzett területek közlekedési és 
távközlési infrastruktúrájának 
fejlesztésébe;

2. kéri a tagállamokat, hogy 
használják fel az ERFA forrásait a 
közlekedési és távközlési infrastruktúra 
fejlesztésére, valamint az önálló életvitel 
és mobilitás támogatására, különösen a 
magas elöregedési rátával rendelkező, 
kevésbé fejlett és elnéptelenedéssel 
jellemzett területeken;

Or. en

Módosítás 89
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az ERFA forrásait 
nagyobb mértékben vonják be a magas 
elöregedési rátával, a vidéki területek nagy 
arányával és elnéptelenedéssel jellemzett 
területek közlekedési és távközlési 
infrastruktúrájának fejlesztésébe;

2. kéri, hogy a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz és az ERFA 
forrásait nagyobb mértékben vonják be a 
magas elöregedési rátával, a vidéki 
területek nagy arányával, a fiatalok 
nagyarányú munkanélküliségével és 
elnéptelenedéssel jellemzett területek 
közlekedési és távközlési 
infrastruktúrájának fejlesztésébe;

Or. en

Módosítás 90
Antonius Manders

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. kéri, hogy az ERFA forrásait 
nagyobb mértékben vonják be a magas 
elöregedési rátával, a vidéki területek nagy 
arányával és elnéptelenedéssel jellemzett 
területek közlekedési és távközlési 
infrastruktúrájának fejlesztésébe;

2. kéri, hogy az ERFA forrásait 
nagyobb mértékben vonják be a magas 
elöregedési rátával, a vidéki területek nagy 
arányával és elnéptelenedéssel jellemzett 
uniós régiók közlekedési és 
nagysebességű fix és mobil távközlési 
infrastruktúrájának fejlesztésébe;

Or. en

Módosítás 91
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az ERFA forrásait 
nagyobb mértékben vonják be a magas 
elöregedési rátával, a vidéki területek 
nagy arányával és elnéptelenedéssel 
jellemzett területek közlekedési és 
távközlési infrastruktúrájának fejlesztésébe;

2. kéri a tagállamokat, hogy az ERFA 
forrásait a magas elöregedési és/vagy 
munkanélküliségi rátával és 
elnéptelenedéssel jellemzett területek 
tömegközlekedési és lakossági 
kommunikációs infrastruktúrájának 
fejlesztésére fordítsák;

Or. en

Módosítás 92
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) ösztönzi, hogy támogassák az 
infrastrukturális és fejlesztési 
kezdeményezéseket, a szociális 
szolgáltatásokat, valamint az oktatási és 
képzési intézmények fejlesztését azokon a 
vidéki periférikus területeken lévő 
kistelepüléseken, amelyek 
elnéptelenedéssel és elöregedéssel 
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küzdenek;

Or. hu

Módosítás 93
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) úgy véli, hogy a digitális 
infrastruktúra és az összekapcsoltság 
alapvető szerepet játszik a digitális 
szakadék, az elszigetelődés és az 
elnéptelenedés megelőzésében; 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy 
rendkívül fontos támogatni, hogy a 
vállalatok EU-szerte szélesebb körben 
alkalmazzák a távmunka-rendszereket, 
amelyek eszközként szolgálhatnak a 
vállalkozások megtartásához, a helyi 
közösségek megerősítéséhez és a vidék 
elnéptelenedésének kezeléséhez; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási 
keretet a távmunkára vonatkozó 
minimumszabályok és egyértelmű normák 
EU-szerte történő szabályozása, valamint 
a tisztességes munkakörülmények 
biztosítása céljából;

Or. en

Módosítás 94
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) hangsúlyozza, hogy a születéskor 
várható élettartam növekedése további 
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nyomást gyakorol a tartós gondozási 
szolgáltatásokra, amelyek más 
demográfiai feltételek mellett alakultak ki, 
és amelyeknek jelenleg egy idősödő 
társadalom egészségügyi és gondozási 
igényeit kell kielégíteniük; kéri ezért, hogy 
növeljék az e célra szánt forrásokat a 
szükségletek növekedésének kielégítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 95
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi szakemberek iránti 
igényvalószínűleg növekedni fog, 
miközben egyes földrajzi területeken már 
most is hiány van az egészségügyi 
dolgozókból; felhívja a tagállamokat, 
hogy orvosolják ezeket a hiányosságokat 
azáltal, hogy befektetnek a készségekbe és 
vonzóbbá teszik az egészségügyi 
szakmákat, különös tekintettel a vidéki és 
távoli területekre;

Or. en

Módosítás 96
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri, hogy ösztönözzék a családok 
vidéki területekre költözését, azaz 



AM\1212531HU.docx 55/76 PE657.233v01-00

HU

ruházzanak be a megfelelő elérési 
útvonalakba, az oktatási és egészségügyi 
infrastruktúrákba, valamint mozdítsák elő 
az olyan társadalmi, kulturális és 
sporttevékenységeket, amelyek 
megfizethetőbb módon járulnak hozzá az 
egészségesebb életminőséghez és a 
gyermekek fejlődéséhez.

Or. en

Módosítás 97
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. aggodalmát fejezi ki az európai 
fiatalok vidéki területekről városi 
területekre és harmadik országokba 
irányuló migrációs áramlása miatt; 
hangsúlyozza, hogy e migrációs trendek 
kezelése és a munkaképes korú népesség 
csökkenésének megelőzése érdekében 
alapvető fontosságú, hogy a fiatalok 
otthon kapjanak lehetőségeket; megjegyzi, 
hogy amennyiben ezt a helyzetet nem 
kezelik megfelelően, a születési arányok 
növekedése csak a migráció 
növekedéséhez fog vezetni.

Or. en

Módosítás 98
Antonius Manders

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására és a nemzeti és 
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szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében;

helyi források intelligens kombinálására a 
digitális szakadék és digitális kirekesztés 
leküzdése érdekében, különösen az idősek 
körében; felszólít ezért arra, hogy 
biztosítsanak hozzáférhető és megfizethető 
lehetőségeket a digitális készségeknek az 
idősek igényeihez igazított módon történő 
elsajátítására, többek között azáltal, hogy 
fokozzák a vezető önkéntes szakértők 
kezdeményezéseinek támogatását, például 
az Európai Vezető Szakértői 
Szolgáltatások Szövetségén (CESES) 
keresztül;

Or. en

Módosítás 99
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében;

3. felszólítja a tagállamokat az ESZA 
forrásainak fokozottabb mozgósítására a 
digitális szakadék és digitális kirekesztés 
leküzdése érdekében, különösen a fiatalok, 
az idősek és a fogyatékossággal élők 
körében, valamint hogy biztosítsák a 
digitális eszközökhöz való hozzáférést; 
felszólít ezért arra, hogy biztosítsanak 
hozzáférhető és megfizethető 
lehetőségeket a digitális készségeknek az 
idősek igényeihez igazított módon történő 
elsajátítására; rámutat, hogy e 
kezdeményezéseknek nagyobb esélyük van 
a sikerre, ha a generációk közötti 
kommunikáció lehetőségeihez 
kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 100
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Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében;

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb, a nemzeti és helyi 
befektetésekkel ötvözött mozgósítására a 
digitális szakadék és digitális kirekesztés 
leküzdése érdekében, különösen az idősek 
körében; hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a digitális készségekkel kapcsolatos 
programokat a nyugdíjkorhatáron túl is 
kiterjesszék a lakosságra; kéri, hogy a 
demográfiai kihívásokat építsék be a 
méltányos átmenet alapjába, 
mindenekelőtt a társadalmi kirekesztés, a 
digitális szakadék és az energiaszegénység 
kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 101
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében;

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a társadalmi 
kirekesztés és a nincstelenség kezelése, 
valamint a digitális szakadék és digitális 
kirekesztés leküzdése érdekében, 
különösen a sérülékeny személyek, a távoli 
vidékeken élők és az idősek körében; 
ebben az értelemben úgy véli, hogy elő 
lehetne mozdítani a digitalizációt, a 
robotizációt és a mesterséges intelligenciát 
az idősek autonómiájának, valamint élet- 
és egészségügyi körülményeinek javítása 
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érdekében;

Or. en

Módosítás 102
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében;

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében; 
nagyobb támogatást kér az olyan 
rugalmas munkavégzési módok számára, 
amelyek lehetővé teszik az emberek 
számára a munka és a magánélet közötti 
egyensúly jobb elérését, illetve a 
munkavégzés és a gondozási feladatok 
összeegyeztetését; megjegyzi, hogy a 
Covid19-válság megmutatta, hogy ez a 
megfelelő támogatással lehetséges;

Or. en

Módosítás 103
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében;

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében; 
felhívja a tagállamokat, hogy segítsék elő 
a társadalmilag igazságos digitális 
átállást, és biztosítsák, hogy minden 
polgárnak joga és hozzáférése legyen a 
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megfizethető kommunikációs 
infrastruktúrákhoz;

Or. en

Módosítás 104
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében;

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen a vidéki területeken 
és az idősek körében, ugyanakkor elismeri 
a foglalkoztatás és a szociális innováció 
európai programjának (EaSI) fontosságát 
a tartós gondozás finanszírozásában;

Or. en

Módosítás 105
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek körében;

3. felszólít az ESZA forrásainak 
fokozottabb mozgósítására a digitális 
szakadék és digitális kirekesztés leküzdése 
érdekében, különösen az idősek és – a 
szegény háztartásokban élőkhöz hasonló – 
leginkább rászoruló személyek körében;

Or. en

Módosítás 106
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy annak 
érdekében, hogy a fiatalok és az idősek 
munkát vállalhassanak, tanulhassanak és 
aktív szerepet vállalhassanak a modern 
társadalomban, lehetőséget kell biztosítani 
számukra arra, hogy legalább alapszintű 
digitális készségeket sajátítsanak el; 
emellett jó internet-hozzáférést kell 
biztosítani, mivel ez elengedhetetlen a 
kapcsolatok fenntartásához és a munka 
elvégzéséhez, különösen a Covid-
pandémia következtében;

Or. hu

Módosítás 107
Antonius Manders

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy az idősek uniós jogalkotási 
folyamatban való képviseletének radikális 
javítása és megerősítése, valamint a 
meglévő uniós ifjúsági parlament 
mintájára fontolja meg, hogyz ESZA-
finanszírozást nyújtson egy tapasztalt 
önkéntesekből álló „idős személyek 
európai parlamentje” számára, amely 
tanácsot adna az uniós jogalkotóknak az 
idősekre vonatkozó uniós 
jogszabálytervezetek hatásáról, valamint 
hozzájárulna az EU-val kapcsolatos 
ismeretek és támogatás növeléséhez az 
idősek körében;

Or. en
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Módosítás 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy a kohéziós alapokból 
származó forrásokat kombinálják a 
tagállamok forrásaival annak érdekében, 
hogy átfogó intézkedéseket hajtsanak 
végre a demográfiai változásokra reagáló 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása érdekében;

Or. pl

Módosítás 109
Antonius Manders

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza kötelezettségvállalásait, például a 
saját lakókörnyezetben való életvitel 
segítését szolgáló (AAL) program révén, 
amely fontos kezdeményezés az uniós 
ezüst gazdaság előmozdítása terén, annak 
érdekében, hogy az idősebbek és az 
eltartottak megszokott környezetükben 
hosszabb ideig élhessenek otthonukban, 
többek között az otthonok automatizálása, 
az emberközpontú ikt, a mesterséges 
intelligencia és a bevált gyakorlatok EU-
szerte történő folyamatos cseréje révén;

Or. en

Módosítás 110
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a képzési programok, a 
vállalkozói szellem és az ezüst gazdaság 
támogatása révén.

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a munkaerőpiaci igényeket 
szolgáló átképzési és továbbképzési 
programok, a vállalkozói készségek és az 
ezüst gazdaság támogatása révén. üdvözli e 
tekintetben a naprakésszé tett európai 
készségfejlesztési programot, amely 
hozzájárulhat a szakképzett munkaerő 
hiányának kezeléséhez a lemaradt 
régiókban;

Or. en

Módosítás 111
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a képzési programok, a 
vállalkozói szellem és az ezüst gazdaság 
támogatása révén.

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a minőségi munkahelyek 
létrehozásának támogatásával a 
legkevésbé fejlett területeken, a 
bizonytalan munkahelyek és az aktív 
keresők szegénységi rátájának 
csökkentése, valamint a társadalmi 
kirekesztés felszámolása révén;

Or. en
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Módosítás 112
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a képzési programok, a 
vállalkozói szellem és az ezüst gazdaság 
támogatása révén.

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a képzési programok, a 
vállalkozói szellem, a kutatás, az emberi 
tőke és az innovációs kapacitás erősítése 
és az ezüst gazdaság támogatása révén.

Or. en

Módosítás 113
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a képzési programok, a 
vállalkozói szellem és az ezüst gazdaság 
támogatása révén.

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
és a helyi önkormányzatoknak aktívabban 
ki kell használniuk az európai strukturális 
és beruházási alapokat, különösen a 
területi kohézió, a képzési programok, a 
vállalkozói szellem, a kkv-k és az ezüst 
gazdaság támogatása révén.

Or. en

Módosítás 114
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a képzési programok, a 
vállalkozói szellem és az ezüst gazdaság 
támogatása révén.

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
kihívások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a képzési programok, a régiók 
közötti projektek, az információcsere, a 
vállalkozói szellem és az ezüst gazdaság 
támogatása révén;

Or. en

Módosítás 115
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a képzési programok, a 
vállalkozói szellem és az ezüst gazdaság 
támogatása révén.

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 
strukturális és beruházási alapokat, 
különösen az oktatási és képzési 
programok, a továbbképzés, az egész 
életen át tartó tanulás, a vállalkozói 
szellem és az ezüst gazdaság támogatása 
révén.

Or. en

Módosítás 116
Dominique Bilde, France Jamet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében a régióknak 
aktívabban ki kell használniuk az európai 

4. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások kezelése érdekében az 
államoknak aktívabban ki kell használniuk 
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strukturális és beruházási alapokat, 
különösen a képzési programok, a 
vállalkozói szellem és az ezüst gazdaság 
támogatása révén.

az európai strukturális és beruházási 
alapokat, különösen a képzési programok, 
a vállalkozói szellem és az ezüst gazdaság 
támogatása révén.

Or. fr

Módosítás 117
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. arra biztatja a tagállamokat, hogy 
egymás jó példáját követve támogassák a 
fiatalokat, hogy független életet éljenek, 
családot alapíthassanak, biztosítsanak 
számukra különböző támogatásokat, pl. 
lakástámogatások, családi 
adókedvezmények, kedvezményes hitelek 
és egyéb kedvezmények formájában;

Or. hu

Módosítás 118
Dominique Bilde, France Jamet

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az itt javasolt 
intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy 
választ adjanak a demográfiai 
kihívásokra;

Or. fr

Módosítás 119
Dominique Bilde, France Jamet



PE657.233v01-00 66/76 AM\1212531HU.docx

HU

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a tagállamokat, hogy 
szervezzenek széles körű vitát a 
demográfiai kérdésekről, és javasoljanak 
népszavazásokat a bevándorlásról egész 
Európában, hogy irányt mutassanak a 
politikában, tiszteletben tartva az európai 
népek akaratát.

Or. fr

Módosítás 120
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kiemeli a családok szerepét, a 
család és nagycsalád mint pozitív modell 
bemutatását a fiatalok körében, amely 
ösztönzi a felelősségteljes családalapítást 
és gyermekvállalást, ellentételezve a 
népesség elöregedését;

Or. hu

Módosítás 121
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy az oktatás és képzés 
valamennyi szintjébe be kell építeni a 
vállalkozói ismeretek és más hasznos 
készségek oktatásának elemeit, mivel 
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azáltal, hogy a fiatalokban már korán 
elvetik a vállalkozói szellem magját, 
hatékonyan felvehetik a küzdelmet az 
ifjúsági munkanélküliséggel;

Or. hu

Módosítás 122
Dominique Bilde, France Jamet

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kéri, hogy a születések arányára 
vonatkozó ambiciózus és proaktív 
politikákat részesítsék előnyben a 
kontinens elnéptelenedésének kezelésére 
szolgáló bármely más eszközzel szemben.

Or. fr

Módosítás 123
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy terjesszen elő javaslatot az Európai 
Unió közös demográfiai politikájára 
vonatkozóan; úgy véli, hogy a 
megerősített együttműködés megfelelő 
mechanizmus lehet e politika 
kialakításához és végrehajtásához, és 
felhívja az Európai Bizottságot, hogy e 
célból működjön együtt a tagállamokkal; 
úgy véli továbbá, hogy a közös 
demográfiai politikát az uniós költségvetés 
egy külön sorából származó forrásokból 
kell finanszírozni.

Or. en
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Módosítás 124
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a demográfiai 
változásokra vonatkozó megfelelő, 
megbízható és összehasonlítható adatok 
fontosságát; felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül az uniós statisztikai keretet 
az adatgyűjtésben érintettek felső 
korhatárának növelésével, az 
intézményekben élő személyek 
bevonásával és az adatok nemek és életkor 
szerinti bontásával, teljes mértékben 
tiszteletben tartva a magánélet védelmére 
és az alapvető jogokra vonatkozó 
normákat;

Or. en

Módosítás 125
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
kohéziós alapok sikeres regionális 
felvevőképessége nagyban függ a területi 
gazdasági előfeltételektől; kiemeli a civil 
társadalom érdekelt felei és a hatóságok 
közötti szociális párbeszéd hozzáadott 
értékét a programozás valamennyi 
szakaszában az európai strukturális és 
beruházási alapok jobb tervezése és 
felhasználása szempontjából;

Or. en
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Módosítás 126
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a demográfiai 
kihívások kezelése érdekében a régióknak 
proaktívabb módon kell felhasználnia az 
ESZA forrásokat, hogy kezelhető legyen 
az ifjúsági munkanélküliség, és a fiatalok 
lehetőséget kaphassanak a megfelelő 
életpálya megkezdésére; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy támogassák a 
fiataloknak szóló képzési programokat és 
a vállalkozói szellem fejlesztését;

Or. en

Módosítás 127
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a kohéziós alapokat 
az aktív időskor előmozdítására kell 
felhasználni, különösen olyan szociális 
innovációs kezdeményezések révén, 
amelyek célja többek között az idősebbek 
foglalkoztatásának megkönnyítése, 
készségeik naprakésszé tétele, 
autonómiájuk biztosítása vagy a 
generációk közötti tapasztalatcserék 
ösztönzése;

Or. en
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Módosítás 128
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a munka és a 
magánélet közötti igazságos és egészséges 
egyensúlyt mindenki számára garantálni 
kell; kéri, hogy az aktív keresők 
szegénységi rátájának kezelése váljon az 
EU egyik legfontosabb prioritásává.

Or. en

Módosítás 129
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a 
foglalkoztatási és egyéb vonatkozó 
politikák kidolgozásába be kell vonni a 
munkavállalók képviselőit és a 
szakszervezeteket annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók érdekei 
központi szerepet kapjanak;

Or. en

Módosítás 130
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Sylvie Brunet

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. tudatában van, hogy a vidéki és 
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távoli területek demográfiáját befolyásoló 
rendkívüli jelentőségű tényezők a 
megfelelő szakmai önmegvalósítás, a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint a kulturális és szabadidős 
tevékenységek lehetőségei; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy ismerjék el a vidéki és 
távoli területek sokféleségben betöltött 
jelentőségét, és a helyi gazdaságba történő 
beruházások ösztönzése, a vállalkozói 
szellem ösztönzése és az összeköttetések 
javítása révén fejlesszék a bennük rejlő 
lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 131
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kéri a bevált gyakorlatok és 
kezdeményezések proaktív cseréjét az EU 
helyi és regionális önkormányzatai között 
a demográfiai kihívások jobb 
megértésének elősegítése, a helyi 
munkaerőpiacokra gyakorolt hatásuk 
előrejelzése, valamint innovatív és 
hatékony stratégiák kidolgozása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 132
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. megismétli a tagállamokhoz 
intézett azon felhívását, hogy késlekedés 
nélkül fogadják el a személyek közötti, 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2008. július 2-i tanácsi irányelvet 
(COM/2008/0426);

Or. en

Módosítás 133
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az ideiglenes állami 
támogatási kereten keresztül nyújtott 
támogatás ne erősítse meg a tartós 
torzulásokat és egyenlőtlenségeket az 
egységes piacon, ezzel súlyosbítva a 
társadalmi és területi kohézió hiányát;

Or. en

Módosítás 134
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy a különböző 
régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
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helyzetű régiók vagy szigetek – különösen 
a vidéki területek – lemaradásának 
csökkentéséhez gazdasági és társadalmi 
szempontból egyaránt szükség van a nők e 
területeken való további szerepvállalására, 
valamint a munka és a magánélet közötti 
egyensúly biztosítására és a családbarát 
politikák előmozdítására;

Or. en

Módosítás 135
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. emlékeztet arra, hogy a legkülső 
régiók különösen hajlamosak az 
elnéptelenedésre, és különleges 
intézkedéseket igényelnek a gyakran 
előforduló negatív demográfiai változások 
enyhítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy proaktívan használják 
fel a rendelkezésre álló strukturális és 
beruházási alapokat az e régiók előtt álló 
kihívások kezelésére;

Or. en

Módosítás 136
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. elutasítja a strukturális és kohéziós 
alapok európai szemeszter 
feltételrendszerének való alávetését;
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Or. en

Módosítás 137
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált 
Európai Szociális Charta, valamint az 
esélyegyenlőséghez, az egészségügyi 
ellátáshoz, a tartós ápoláshoz és az 
alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez való jog, a nyugdíjak, a 
lakhatás és a hajléktalanoknak nyújtott 
segítség a szociális jogok európai 
pillérében alapvető fontosságúak a 
demográfiai változások és a megszorító 
intézkedések következményei elleni 
küzdelemben; kéri továbbá, hogy 
használják fel az uniós alapokat annak 
biztosítására, hogy mindenki hozzáférjen 
az egészségügyi ellátáshoz azáltal, hogy 
előmozdítják az orvosok letelepedését és a 
kórházak fenntartását a vidéki 
területeken;

Or. en

Módosítás 138
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. olyan szabályozási keret 
létrehozására szólít fel, amely garantálja a 
minőségi gondozási szolgáltatásokat, és 
lehetővé teszi a távgondozás és a 
távorvoslás szélesebb körű alkalmazását 
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azáltal, hogy jogi biztosítékokat nyújt a 
gondozási szakemberek számára, és 
meghatározza a képzéshez szükséges 
követelményeket azzal a céllal, hogy 
életkortól függetlenül bármely földrajzi 
területen minden uniós polgár számára 
biztosítsák az ellátást és az alapellátást;

Or. en

Módosítás 139
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. hangsúlyozza, hogy helyi szinten 
biztosítani kell a szociális jogok európai 
pillérének elveit és célkitűzéseit, 
különösen az esélyegyenlőséghez, az 
egészséghez, a fogyatékossággal élő 
személyek befogadásához, a tartós 
gondozáshoz és az alapvető 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, az 
időskori jövedelemhez és nyugdíjakhoz, a 
lakhatáshoz és a hajléktalanoknak 
nyújtott segítséghez való jogra vonatkozó 
elvek megvalósulását, minden korosztály 
életminőségének támogatása érdekében; 
üdvözli az Európai Bizottság azon tervét, 
hogy cselekvési tervet terjeszt elő a 
szociális jogok európai pillérének 
végrehajtására;

Or. en

Módosítás 140
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4f. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
világjárvány bebizonyította, hogy szükség 
van egy olyan uniós modellre, amely 
előmozdítja és védi az idősek méltóságát 
és alapvető jogait; felhívja a Bizottságot, 
hogy az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 25. cikke alapján dolgozzon 
ki egy, az idősek jogaira vonatkozó 
európai tervet;

Or. en


