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Módosítás 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
világjárvány megváltoztatta az európai 
gazdaság alapjait, mind az 
államháztartás, mind pedig a 
magánszektor azon képessége 
tekintetében, hogy foglalkoztatási 
lehetőségeket biztosítson és erőforrásokat 
ruházzon be eszközökbe vagy 
innovációkba; késedelmet okozott a 
gyártásban és a jogszabályokból eredő 
kötelező kiigazításokban is; megmutatta 
továbbá az EU függőségét egyes stratégiai 
értékláncokban;

Or. en

Módosítás 2
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok 
és a vállalkozások javára;

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze azokat a további kihívásokat, 
amelyek a gazdaságainkat és iparágainkat 
az EU környezetvédelmi és éghajlat-
politikai célkitűzéseivel összhangban álló, 
ellenállóbb és fenntarthatóbb pályára 
terelik; emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament 2020. május 12-i 
állásfoglalásában1a kijelentette, hogy 
valamennyi helyreállító intézkedést a 
meglévő és jövőbeli uniós politikákon 
felül kell finanszírozni, és azok nem 
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érinthetik hosszú távú prioritásainkat és 
stratégiai célkitűzéseinket;
__________________
1a Az Európai Parlament állásfoglalására 
irányuló indítvány az új többéves pénzügyi 
keretről, a saját forrásokról és a 
helyreállítási tervről (2020/2631(RSP)), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_HU.pdf

Or. en

Módosítás 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok és 
a vállalkozások javára;

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők európai és 
globális szintű megváltozását és a von der 
Leyen vezette Bizottság új küldetését: hogy 
a gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, megerősítse a 
tagállamok gazdaságait északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok és 
a vállalkozások javára, és olyan 
mechanizmusokat vegyen fontolóra, 
amelyek biztosítják az európai iparágak 
ellenálló képességét és stratégiai 
autonómiáját, valamint az egységes piac 
megfelelő működését;

Or. en

Módosítás 4
Arba Kokalari
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok 
és a vállalkozások javára;

1. felhívja a Bizottságot annak 
felülvizsgálatára, hogy az ipari stratégiát 
ki kell-e igazítani a Covid19-válság és 
annak az európai gazdaságra gyakorolt 
súlyos hatásai fényében;

Or. en

Módosítás 5
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok és 
a vállalkozások javára;

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a a 
fenntartható és inkluzív növekedési 
pályára, kezelve a városi és vidéki 
területek, a jól fizetett munkahelyek és a 
szegénységben élő munkavállalók közötti 
egyenlőtlenségeket északon, délen, keleten 
és nyugaton egyaránt, a polgárok és a 
vállalkozások javára;

Or. en
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Módosítás 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok 
és a vállalkozások javára;

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a Bizottság új küldetését: 
nevezetesen azt, hogy a digitális és 
ökológiai átállásnak valamennyi uniós 
stratégia középpontjában kell állnia 2050-
ig; ezzel összefüggésben felhívja a 
Bizottságot, hogy határozzon meg átfogó 
ipari stratégiát, amely az Unió stratégiai 
autonómiáját is garantálja;

Or. en

Módosítás 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok és 
a vállalkozások javára;

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és a feldolgozóipar 
értékláncainak megvalósítása révén 
valamennyi gazdaságot megerősítse, 
északon, délen, keleten és nyugaton 
egyaránt, a polgárok és a vállalkozások 
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javára;

Or. en

Módosítás 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok 
és a vállalkozások javára;

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását; felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki realisztikus stratégiákat 
annak érdekében, hogy a gazdaságokat 
EU-szerte visszaállítsa a növekedési 
pályára, és ezáltal valamennyi gazdaságot 
megerősítse, a polgárok és a vállalkozások 
javára; hangsúlyozza, hogy a zöld 
megállapodás e tekintetben nem megfelelő 
és megfizethetetlen megközelítés;

Or. en

Módosítás 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 

1. ezért elvárja, hogy a járvány 
kitörése előtt kidolgozott és az európai 
pandémia korai szakaszában közzétett ipari 
stratégia jelentős felülvizsgálatra szorul, 
hogy tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
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gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok és 
a vállalkozások javára;

gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok és 
a vállalkozások javára;

Or. en

Módosítás 10
Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok és 
a vállalkozások javára;

1. elismeri, hogy a járvány kitörése 
előtt kidolgozott és az európai pandémia 
korai szakaszában közzétett ipari stratégia 
jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy 
tükrözze az alapvető tényezők 
megváltozását és a von der Leyen vezette 
Bizottság új küldetését: hogy a 
gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a 
növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, 
keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok és 
a vállalkozások javára, és úgy véli, hogy 
ehhez közös európai megközelítésre van 
szükség;

Or. en

Módosítás 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. határozottan és különösen kiemeli, 
hogy ezt a felülvizsgálatot az alapvető 
politikai perspektíva határozott 
megváltoztatásával összhangban kell 
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elvégezni, és az nem foglalhatja magában 
az olyan korábbi jogszabályok 
fenntartását, sőt megerősítését, mint az 
oszthatatlan egységes piac vagy a globális 
szabad kereskedelem, amely tiltja a 
határokon átnyúló mozgások akadályait 
és megnyitja a közbeszerzést; 
hangsúlyozza, hogy ezek a célkitűzések 
lényegében ellentmondanak az önálló 
hazai iparágak állami irányítás és 
támogatás révén történő fejlesztésére, 
illetve az európai globális vezetők 
felemelkedésének előmozdítására 
irányuló, eddig körvonalazott céloknak;

Or. en

Módosítás 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
fel kell lépnie annak érdekében, hogy 
orvosolja az egységes piac azon zavarát, 
amely a tagállamok által a polgáraik 
védelme érdekében hozott intézkedések 
miatt az Európai Unió egészében érintette 
az iparágakat; felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, miként lehetne biztosítani 
az egységes piac teljes körű működését 
még vészhelyzetekben is: üdvözli e 
tekintetben a Bizottság által az új 
generációs uniós csomag részeként 
előterjesztett, a válság által okozott piaci 
torzulások kezelését célzó 
szolvenciatámogatási eszközöket;

Or. en

Módosítás 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy az uniós 
iparpolitikáknak eszközöket kell 
biztosítaniuk az egységes piac Covid19 
előtti működésének teljes körű 
helyreállításához, felszámolva a még 
meglévő indokolatlan akadályokat, többek 
között a szolgáltatások terén, és biztosítva 
az egységes piaci szabályok hatékony és 
tisztességes végrehajtását, alkalmazását és 
érvényesítését;

Or. en

Módosítás 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
szabadkereskedelem, a gazdasági 
szereplők szabad mozgása, a gazdasági 
liberalizmus, a tervezés leállítása, a 
protekcionizmus elvetése és a belföldi 
érdekek megőrzése, a gazdasági 
növekedés előmozdítása és a 
legalacsonyabb árakra való törekvés 
pontosan az, ami az európai ipar leépítését 
eredményezte annak érdekében, hogy a 
tagállamok és a polgárok nemzeti érdekeit 
figyelmen kívül hagyva nyereségre tegyen 
szert; kritikusan hangsúlyozza a Bizottság 
politikáinak szerepét ezen elvek 
végrehajtásában, a nyilvánvaló, 
következetes és tartós ipari, társadalmi és 
politikai negatív hatások ellenére;

Or. en
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Módosítás 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a siker 
érdekében minden felülvizsgált 
stratégiának el kell vetnie ezeket az 
elveket, és arra kell összpontosítania, hogy 
a gazdaságot a nemzetek és az emberek 
szolgálatába állítsák, lehetővé téve a 
tagállamok számára, hogy olyan ipari 
berendezéseket üzemeltessenek, amelyek 
folyamatai és tőkéje a területükön 
található, hatékony ellenőrzést biztosítva 
számukra a tőke, az áruk, a személyek és 
a szolgáltatások mozgása felett, törekedve 
arra, hogy minden területen autonómiát 
és ellenálló képességet érjenek el, 
megvédve az európai polgárokat, 
vállalkozásokat és gazdaságokat a jövőbeli 
válságokkal szemben, valamint a kifelé 
irányuló verseny céljából nagy tömegű 
európai globális szereplőket hozva létre;

Or. en

Módosítás 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést az EU 
gazdaságairól annak érdekében, hogy meg 
lehessen érteni a Covid19-világjárvány 
által kifejtett hatások mélységét; ezen 

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést az EU 
gazdaságairól annak érdekében, hogy meg 
lehessen érteni a Covid19-világjárvány 
által kifejtett hatások mélységét, és mérje 
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elemzés elvégzését alapvetőnek tekinti 
ahhoz, hogy a Bizottság aktualizált 
ajánlásokat adhasson ki, és 
meghatározhassa azokat a kulcsfontosságú 
szakpolitikákat, amelyeket az egységes 
piacon belüli kollektív hosszú távú 
fellendülés megerősítése érdekében fognak 
végrehajtani;

fel a határokon átnyúló értékláncok 
zavarait; ezen elemzés elvégzését 
alapvetőnek tekinti ahhoz, hogy a 
Bizottság aktualizált ajánlásokat adhasson 
ki, és meghatározhassa azokat a 
kulcsfontosságú szakpolitikákat, amelyeket 
az egységes piacon belüli kollektív hosszú 
távú fellendülés megerősítése érdekében 
fognak végrehajtani;

Or. en

Módosítás 17
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést az EU 
gazdaságairól annak érdekében, hogy meg 
lehessen érteni a Covid19-világjárvány 
által kifejtett hatások mélységét; ezen 
elemzés elvégzését alapvetőnek tekinti 
ahhoz, hogy a Bizottság aktualizált 
ajánlásokat adhasson ki, és 
meghatározhassa azokat a kulcsfontosságú 
szakpolitikákat, amelyeket az egységes 
piacon belüli kollektív hosszú távú 
fellendülés megerősítése érdekében fognak 
végrehajtani;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést az EU 
gazdaságairól annak érdekében, hogy meg 
lehessen érteni a Covid19-világjárvány 
által kifejtett hatások mélységét; ezen 
elemzés elvégzését alapvetőnek tekinti 
ahhoz, hogy a Bizottság aktualizált 
ajánlásokat adhasson ki, és 
meghatározhassa azokat a kulcsfontosságú 
szakpolitikákat, amelyeket az egységes 
piacon belüli kollektív, hosszú távú, zöld és 
társadalmilag igazságos fellendülés 
megerősítése érdekében fognak 
végrehajtani;

Or. en

Módosítás 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést az EU 
gazdaságairól annak érdekében, hogy meg 
lehessen érteni a Covid19-világjárvány 
által kifejtett hatások mélységét; ezen 
elemzés elvégzését alapvetőnek tekinti 
ahhoz, hogy a Bizottság aktualizált 
ajánlásokat adhasson ki, és 
meghatározhassa azokat a kulcsfontosságú 
szakpolitikákat, amelyeket az egységes 
piacon belüli kollektív hosszú távú 
fellendülés megerősítése érdekében fognak 
végrehajtani;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést annak 
érdekében, hogy meg lehessen érteni a 
Covid19-világjárvány által kifejtett hatások 
jellegzetességeit; ezen elemzés elvégzését 
alapvetőnek tekinti ahhoz, hogy a 
Bizottság aktualizált ajánlásokat adhasson 
ki, és meghatározhassa azokat a 
kulcsfontosságú szakpolitikákat, amelyeket 
az egységes piacon belüli kollektív hosszú 
távú fellendülés megerősítése érdekében 
fognak végrehajtani;

Or. en

Módosítás 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést az EU 
gazdaságairól annak érdekében, hogy meg 
lehessen érteni a Covid19-világjárvány 
által kifejtett hatások mélységét; ezen 
elemzés elvégzését alapvetőnek tekinti 
ahhoz, hogy a Bizottság aktualizált 
ajánlásokat adhasson ki, és 
meghatározhassa azokat a kulcsfontosságú 
szakpolitikákat, amelyeket az egységes 
piacon belüli kollektív hosszú távú 
fellendülés megerősítése érdekében fognak 
végrehajtani;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést az EU 
gazdaságairól annak érdekében, hogy meg 
lehessen érteni a Covid19-világjárvány 
által kifejtett hatások mélységét; ezen 
elemzés elvégzését alapvetőnek tekinti 
ahhoz, hogy a Bizottság aktualizált 
ajánlásokat adhasson ki, és 
meghatározhassa azokat a kulcsfontosságú 
szakpolitikákat, amelyeket az egységes 
piacon belüli kollektív hosszú távú 
fellendülés megerősítése érdekében fognak 
végrehajtani, a harmadik országokból 
származó behozataltól való függőség 
csökkentése érdekében;

Or. en
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Módosítás 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést az EU 
gazdaságairól annak érdekében, hogy meg 
lehessen érteni a Covid19-világjárvány 
által kifejtett hatások mélységét; ezen 
elemzés elvégzését alapvetőnek tekinti 
ahhoz, hogy a Bizottság aktualizált 
ajánlásokat adhasson ki, és 
meghatározhassa azokat a kulcsfontosságú 
szakpolitikákat, amelyeket az egységes 
piacon belüli kollektív hosszú távú 
fellendülés megerősítése érdekében fognak 
végrehajtani;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt készítsen átfogó és 
ágazatokon átívelő elemzést az EU 
gazdaságairól annak érdekében, hogy meg 
lehessen érteni a Covid19-világjárvány 
által kifejtett hatások mélységét; ezen 
elemzés elvégzését alapvetőnek tekinti 
ahhoz, hogy a Bizottság aktualizált 
ajánlásokat adhasson ki, és 
meghatározhassa azokat a kulcsfontosságú 
szakpolitikákat, amelyeket az egységes 
piacon belüli kollektív hosszú távú 
fellendülés megerősítése érdekében fognak 
végrehajtani; üdvözli a Bizottság által 
azonosított tizennégy koherens ipari 
ökoszisztémát, amelyek stratégiai 
függetlenségét biztosítani kell;

Or. en

Módosítás 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a gazdasági 
fellendülést, valamint a polgárok jólétét és 
lehetőségeit annak érdekében, hogy 
hangsúlyozza az egységes piac újjáépítése, 

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a fenntartható 
és méltányos helyreállítást, a digitális és 
zöld átmenetet, a polgárok jólétét és a 
fogyasztói jogokat, valamint a 
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valamint az összes tagállam és polgáraik 
hasznára váló előnyök biztosítása iránti 
közös elkötelezettséget;

vállalkozások – köztük a kkv-k, a 
mikrovállalkozások és az induló 
vállalkozások – igényeit annak érdekében, 
hogy hangsúlyozza az egységes piac 
rezilienciájának megerősítése, valamint az 
összes tagállam és polgáraik hasznára váló 
előnyök biztosítása iránti közös 
elkötelezettséget;

Or. en

Módosítás 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az átfogó 
tényadatok alapján a Bizottság új ipari 
stratégiájának prioritásként kell kezelnie a 
gazdasági fellendülést, valamint a polgárok 
jólétét és lehetőségeit annak érdekében, 
hogy hangsúlyozza az egységes piac 
újjáépítése, valamint az összes tagállam és 
polgáraik hasznára váló előnyök 
biztosítása iránti közös elkötelezettséget;

3. úgy véli, hogy a Bizottság új ipari 
stratégiájának prioritásként kell kezelnie a 
gazdasági fellendülést, valamint a polgárok 
jólétét és lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy 
a teljes körűen működő belső piachoz való 
gyors visszatérés biztosítása a helyreállítás 
előfeltétele, és hangsúlyozza az egységes 
piacnak az európai vállalkozások és 
polgárok javát szolgáló újjáépítése iránti 
közös elkötelezettséget;

Or. en

Módosítás 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a gazdasági 
fellendülést, valamint a polgárok jólétét és 
lehetőségeit annak érdekében, hogy 

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a gazdasági 
fellendülést, valamint a polgárok jólétét és 
lehetőségeit annak érdekében, hogy 
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hangsúlyozza az egységes piac újjáépítése, 
valamint az összes tagállam és polgáraik 
hasznára váló előnyök biztosítása iránti 
közös elkötelezettséget;

hangsúlyozza az egységes piac és az 
iparágak újjáépítése, valamint az összes 
tagállam és polgáraik hasznára váló 
előnyök és pénzügyi támogatás biztosítása 
iránti közös elkötelezettséget;

Or. en

Módosítás 24
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a gazdasági 
fellendülést, valamint a polgárok jólétét és 
lehetőségeit annak érdekében, hogy 
hangsúlyozza az egységes piac újjáépítése, 
valamint az összes tagállam és polgáraik 
hasznára váló előnyök biztosítása iránti 
közös elkötelezettséget;

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a zöld és 
társadalmilag igazságos gazdasági 
helyreállítást, valamint a polgárok jólétét 
és lehetőségeit annak érdekében, hogy 
hangsúlyozza az egységes piac újjáépítése, 
valamint az összes tagállam és polgáraik 
hasznára váló előnyök biztosítása iránti 
közös elkötelezettséget;

Or. en

Módosítás 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a gazdasági 
fellendülést, valamint a polgárok jólétét és 
lehetőségeit annak érdekében, hogy 
hangsúlyozza az egységes piac újjáépítése, 
valamint az összes tagállam és polgáraik 
hasznára váló előnyök biztosítása iránti 

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a gazdasági 
fellendülést, valamint a polgárok jólétét és 
lehetőségeit annak érdekében, hogy 
hangsúlyozza az egységes piac újjáépítése, 
valamint az összes tagállam és polgáraik 
hasznára váló előnyök biztosítása iránti 
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közös elkötelezettséget; közös elkötelezettséget; felhívja a 
Bizottságot, hogy szélesítse ki az 
„arányossági teszt” alkalmazását annak 
érdekében, hogy minden szinten biztosítsa 
az erős egységes piac kialakításának 
támogatását;

Or. en

Módosítás 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a gazdasági 
fellendülést, valamint a polgárok jólétét és 
lehetőségeit annak érdekében, hogy 
hangsúlyozza az egységes piac újjáépítése, 
valamint az összes tagállam és polgáraik 
hasznára váló előnyök biztosítása iránti 
közös elkötelezettséget;

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok 
alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a gazdasági 
fellendülést, valamint a polgárok jólétét és 
lehetőségeit annak érdekében, hogy 
hangsúlyozza az egységes piac újjáépítése, 
valamint az összes tagállam és polgáraik 
hasznára váló előnyök biztosítása iránti 
közös elkötelezettséget; úgy véli, hogy 
minden elfogadott jogszabályt vagy 
prioritást hatásvizsgálatnak kell 
megelőznie, különösen az európai 
vállalatok potenciális költségeiről és 
terheiről, és tiszteletben kell tartania az 
„egy be, egy ki” elvet, amelyet Von der 
Leyen elnök a bürokrácia csökkentése 
érdekében vállalt;

Or. en

Módosítás 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az új ipari 
stratégiának fel kell gyorsítania a zöldebb, 
innovatív, befogadó és szuverén Európára 
való átállást, fokoznia kell gazdasági és 
ipari ellenálló képességét, és új lendületet 
kell adnia az egységes piacnak; a 
stratégiának az ellátási láncok 
diverzifikálásán kell alapulnia egy 
ambiciózus és kiegyensúlyozott 
szabadkereskedelmi menetrend, a 
harmadik országokkal folytatott 
közbeszerzések tényleges kölcsönössége, a 
versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályok kiigazítása, a 
stratégiai ágazatokba irányuló külföldi 
befektetések fokozott átvilágítása és a 
befektetések Európán belüli ösztönzése 
révén; hangsúlyozza a koherens 
megközelítés fontosságát az európai 
iparágak, különösen a kkv-k 
támogatásában és az európai 
foglalkoztatás megőrzésében az egységes 
piac integritásának megőrzése érdekében;

Or. en

Módosítás 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy az 
Európán belüli kutatás és innováció 
alapján összpontosítson a hazai 
termelékenységre a stratégiai autonómia 
megteremtése és az érzékeny ellátási 
láncoktól való függőség csökkentése 
érdekében az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek, a gyógyszeripar 
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és a mezőgazdaság – különösen globális 
válság idején –, valamint a 
versenyképességnek a globális piacokon 
való megőrzése és az európai fogyasztók 
számára alapvető termékek biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. az új ipari stratégiával 
összefüggésben felhívja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja felül a szabad mozgásról 
szóló Schengeni Megállapodást az 
egységes piac megfelelő működésének 
biztosítása és valamennyi szabad mozgás 
garantálása érdekében, azonos 
lehetőségeket kínálva valamennyi 
tagállamnak, köztük Romániának, 
Bulgáriának, Ciprusnak és 
Horvátországnak, megszüntetve az uniós 
polgárok és termékek schengeni 
határokon való hosszú várakozási idejét;

Or. en

Módosítás 30
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának lehetővé kell tennie 
iparágaink nagyobb fenntarthatóságra és 
ellenálló képességre való átállását azzal az 
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átfogó céllal, hogy 2040-re megvalósuljon 
a klímasemlegesség; felhívja a 
Bizottságot, hogy határozzon meg az 
iparra vonatkozó, mérhető, kötelező 
ágazati célokat és követelményeket 
tartalmazó ütemtervet; hangsúlyozza, 
hogy átlátható teljesítménymutatókon 
alapuló, szilárd nyomonkövetési 
mechanizmust kell létrehozni az 
előrehaladás értékelésére;

Or. en

Módosítás 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy meg kell 
erősíteni az egységes piac európai ipari 
ökoszisztémáinak ellenálló képességét, 
ami nagyra törő jogalkotási keretet tesz 
szükségessé, beleértve a verseny kezelését, 
az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályozások felülvizsgálatát és a 
digitális átalakulás előmozdítását;

Or. en

Módosítás 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az új ipari 
stratégiának biztosítania kell az 
értékláncok kiteljesítését bizonyos 
iparágakban annak érdekében, hogy egy 
újabb válság esetén ne függjön többé a 
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harmadik országokból származó 
behozataltól, és hogy növekedjen a 
gazdaság versenyképessége;

Or. en

Módosítás 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy az új ipari 
stratégiának – a zöld megállapodással 
összhangban – az ökológiai iparágak 
létrehozására és fejlesztésére, a szén-
dioxid és más mérgező gázok csökkentését 
lehetővé tevő és fokozó iparágakra, 
valamint minden olyan új ökológiai 
termék egységes piacának létrehozására 
kell összpontosítania, amely kizárólag 
harmonizált uniós szintű jogszabályokból 
és közös szabványokból származhat;

Or. en

Módosítás 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. üdvözli a Bizottság által 
azonosított 14 ökoszisztémát és az ágazat 
valamennyi szereplőjének összefogására 
irányuló inkluzív megközelítést; 
határozottan úgy véli, hogy az európai 
ipari stratégia más politikákkal, például a 
versenypolitikával és a 
kereskedelempolitikával együtt hozzá fog 
járulni Európa szuverenitásához és 



PE652.522v02-00 22/72 AM\1207130HU.docx

HU

stratégiai autonómiájához;

Or. en

Módosítás 35
Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy az EU 
gazdaságának és társadalmának a zöld 
megállapodás célkitűzéseinek teljes körű 
eléréséhez szükséges átalakulása hosszú 
és költséges folyamat lesz, amelyet egy 
erős és virágzó iparnak kell 
finanszíroznia, amely hajlandó 
hozzájárulni ehhez az átálláshoz; ezért 
ösztönzi a Bizottságot, hogy folytasson 
aktív és nyílt párbeszédet valamennyi 
iparággal és érdekelt féllel annak 
biztosítása érdekében, hogy az új 
jogszabályok által előidézett hirtelen 
változások ne gyakoroljanak negatív 
hatást az egységes piacra;

Or. en

Módosítás 36
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt 

törölve
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álló akadályokat;

Or. en

Módosítás 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt 
álló akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a termékek és 
szolgáltatások teljes körűen működő 
egységes piacán alapul; hangsúlyozza, 
hogy a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
hogy a felülvizsgált prioritások részeként 
hogyan mélyítheti el az egységes piacot, és 
hogyan kezelheti a korlátozó és összetett 
nemzeti szabályokból, a korlátozott 
adminisztratív kapacitásokból és az uniós 
szabályok nem megfelelő átültetéséből, 
valamint azok nem megfelelő 
végrehajtásából eredő meglévő 
szabályozási és nem szabályozási jellegű 
belső piaci akadályokat; hangsúlyozza a 
belső piac rugalmasabb és átláthatóbb 
irányításának, valamint az akadályok és a 
meg nem felelés azonosítását és kezelését 
célzó hatékonyabb szakértői 
értékeléseknek, a jobb nyomonkövetési és 
teljesítményértékelési eszközöknek, 
például a piaci realitások jobb tükrözése 
érdekében a belső piaci eredménytáblának 
és a megerősített SOLVIT-hálózatnak a 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 38
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, ugyanakkor 
magas szintű normákat kell fenntartania 
a fogyasztók és a munkavállalók számára, 
különös figyelmet fordítva különösen a 
határ menti ingázók jogainak 
megerősítésére;

Or. en

Módosítás 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
emlékeztet az ipar folyamatban lévő 
„szolgálatosodási” folyamatára; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
akadályokat, tekintettel arra, hogy ez jól 
dokumentált lehetőséget kínál a 
versenyképesség és a növekedés Unió-
szerte történő fellendítésére;

Or. en

Módosítás 40
Andreas Schwab
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége nemcsak a jól működő 
ellátási láncokon és az áruk szabad 
mozgásán alapul, hanem a szolgáltatások 
teljes körűen működő egységes piacán is; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
akadályokat;

Or. en

Módosítás 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a teljes körűen működő 
egységes piacon alapul; hangsúlyozza, 
hogy a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
hogy a felülvizsgált prioritások részeként 
hogyan kezelje a határokon átnyúló 
szolgáltatások – többek között a határokon 
átnyúló foglalkoztatás – előtt álló 
akadályokat;

Or. en

Módosítás 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri



PE652.522v02-00 26/72 AM\1207130HU.docx

HU

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a teljes körűen működő 
egységes piacon alapul; hangsúlyozza, 
hogy a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
hogy a felülvizsgált prioritások részeként 
hogyan kezelje a határokon átnyúló 
szolgáltatások előtt álló akadályokat;

Or. en

Módosítás 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
versenyképessége a szolgáltatások teljes 
körűen működő egységes piacán alapul; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy a felülvizsgált 
prioritások részeként hogyan kezelje a 
határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló 
akadályokat és hogyan erősítse meg a 
fogyasztóvédelmet;

Or. en

Módosítás 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. kiemeli, hogy a hagyományos 
iparágak digitalizációja hatással van az 
ellátási láncokra, a gyártási és 
szolgáltatási modellekre, ami az új 
iparágakban munkahelyteremtéshez 
vezethet, de a jelenlegi munkahelyeket is 
megzavarhatja, és bizonytalan 
munkakörülményekhez vezethet, mivel a 
hagyományosan emberek által végzett 
feladatok közül egyre többet 
automatizálnak vagy telepítenek 
külföldre, vagy mindkettőt megteszik 
egyszerre; felhívja a Bizottságot, hogy 
vezessen be szociális kísérő intézkedéseket 
az egész társadalom javára, védje meg a 
munkavállalók jogait és 
társadalombiztosítási juttatásait, és 
akadályozza meg a digitális 
kizsákmányolást;

Or. en

Módosítás 45
Dita Charanzová

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a létfontosságú ipari 
ágazatokat célzott stratégiákkal és 
intézkedésekkel kell támogatni; 
hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani 
Európa vezető szerepét a 
gépjárműiparban és felszólítja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki tervet a 
gépjárműipar újraindítására; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt a gépjármű-
visszavásárlási és -csereprogramok, 
valamint a fogyasztókat támogató bármely 
további intézkedés terén;
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Or. en

Módosítás 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja;

5. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy Európa a fenntarthatóság globális 
modelljévé váljon, és hogy az európai ipar 
fejlesztése során ennek kell a 
középpontban állnia; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja; hangsúlyozza, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának társadalmi-
ökológiai fejlődést kell eredményeznie, és 
a szükségtelen fogyasztás csökkentésének 
előmozdítása mellett teljes mértékben 
körforgásos gazdaságra van szükség a 
klímasemlegesség 2050-ig történő elérése, 
gazdasági versenyképességünk 
megerősítése és természeti környezetünk 
megőrzése érdekében; kiemeli, hogy a 
körforgásos gazdaság európai modellje 
csak akkor lehet hasznos, ha közös 
piaccal rendelkezünk az elsődleges és 
másodlagos nyersanyagok 
újrafelhasználására;

Or. en

Módosítás 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja;

5. hangsúlyozza, hogy a sikeres 
digitális és zöld átmenethez, valamint 
Európa globális versenyképességéhez a 
tagállamok közötti fokozott bizalomra és 
az ipari stratégia kidolgozására és 
végrehajtására irányuló határozott 
politikai ambícióra van szükség; 
hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; hangsúlyozza, hogy 
elő kell mozdítani a körforgásos 
gazdaságot és ösztönözni kell a 
fenntartható termelést és fogyasztást a 
környezeti és erőforrás-lábnyom 
csökkentése révén, ugyanakkor ösztönözni 
kell az innovációt; e tekintetben emlékeztet 
az Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseire, amelyek kiemelik, hogy 
olyan cselekvési keretet kell létrehozni, 
amely valamennyi tagállam javát szolgálja;

Or. en

Módosítás 48
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja;

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; hangsúlyozza ezért, 
hogy az iparpolitikának magában kell 
foglalnia egy társadalmi-ökológiai 
átmenetet a gazdaság különböző 
ágazataiban, állami tervezéssel és állami 
felelősségvállalással; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
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kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja;

Or. en

Módosítás 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
kell létrehozni, amely valamennyi 
tagállam javát szolgálja;

5. hangsúlyozza egy körültekintő és 
nem elhamarkodott fenntarthatósági 
stratégia fontosságát, amely központi 
szerepet játszik az európai ipar 
fejlesztésére irányuló tervekben, és amely 
nem veszélyezteti az európai ipar és a kkv-
k globális versenyképességét;

Or. en

Módosítás 50
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja;

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja, és biztosítja, hogy 
valamennyi vonatkozó uniós jogszabály és 
szakpolitika összhangban legyen a 
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klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításával, és hozzájáruljon 
ahhoz1a;

__________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Módosítás 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja;

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság 
fontosságát, amely központi szerepet 
játszik az európai ipar fejlesztésére 
irányuló tervekben; e tekintetben 
emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek 
kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet 
kell létrehozni, amely valamennyi tagállam 
javát szolgálja, és megfelelő eszközöket, 
ösztönzőket, támogatásokat és 
beruházásokat tartalmaz az átmenet 
költséghatékonyságának, 
igazságosságának, szociális szempontú 
kiegyensúlyozottságának és 
méltányosságának biztosítása érdekében; 
úgy véli, hogy ennek a keretnek 
figyelembe kell vennie a különböző 
nemzeti körülményeket a kiindulópontok 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
senki ne maradjon le;

6. hangsúlyozza, hogy mind a 
gazdaságélénkítési beruházásoknak, mind 
az új európai ipari stratégiának meg kell 
felelnie az európai zöld megállapodás 
előírásainak és a „ne árts” alapelvnek; 
elismeri, hogy a köz- és a magánszektor az 
elkövetkező években jelentős pénzügyi 
korlátokkal szembesülhet, ami kihat a 
beruházási programok támogatására 
irányuló képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
a zöld megállapodás célkitűzései 
elsőbbséget élvezzenek és senki ne 
maradjon le;

Or. en

Módosítás 53
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, és ezzel összefüggésben 
kiemeli, hogy a Bizottság európai 
gazdaságélénkítési tervének1a 
középpontjában a zöld megállapodásnak 
kell állnia; e tekintetben emlékeztet arra, 
hogy a bizonyítékok azt mutatják, hogy a 
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fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
senki ne maradjon le;

zöld projektek több munkahelyet 
teremtenek, rövid távon nagyobb 
megtérülést eredményeznek és hosszú 
távon nagyobb költségmegtakarítással 
járnak1b; aggodalmát fejezi ki a fejlődés 
egyenlőtlen üteme miatt, különösen az EU 
kevésbé fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
senki ne maradjon le;

__________________

1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0456&from=HU 
1b Hepburn et al (2020): Will COVID-19 
fiscal recovery packages accelerate or 
retard progress on climate change? 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Or. en

Módosítás 54
Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni; aggodalmát fejezi ki a 
fejlődés egyenlőtlen üteme miatt, 
különösen az EU kevésbé fejlett részein; 
határozottan felszólítja a Bizottságot, hogy 
felülvizsgált ipari stratégiájában biztosítsa 
az ipari stratégia melletti európai 
elkötelezettséget és a stratégiával 
kapcsolatos európai megközelítést; 



PE652.522v02-00 34/72 AM\1207130HU.docx

HU

felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, 
hogy senki ne maradjon le;

Or. en

Módosítás 55
Arba Kokalari

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, 
hogy senki ne maradjon le;

6. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiát össze kell hangolni a zöld 
megállapodás célkitűzéseivel, és hogy a 
kutatásba, az innovációba, az 5G-be, a 
digitális technológiákba és a tiszta 
energiába való beruházás a gazdasági 
fellendülés és a jövőbeli versenyképesség 
alapvető előfeltétele; aggodalmát fejezi ki 
továbbá a fejlődés egyenlőtlen üteme 
miatt, különösen az EU kevésbé fejlett 
részein;

Or. en

Módosítás 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
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jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
senki ne maradjon le;

jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás aránytalanul magas 
célkitűzései tekintetében; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
magunk mögött hagyjuk a zöld 
megállapodást;

Or. en

Módosítás 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
senki ne maradjon le;

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein és a legkülső régiókban, 
ahol az átalakulás véghezviteléhez sokkal 
jelentősebb intézkedésekre van szükség; 
határozottan felszólítja a Bizottságot, hogy 
felülvizsgált ipari stratégiájában rugalmas 
és támogató modellt fogadjon el annak 
érdekében, hogy senki ne maradjon le és 
erősödjön a társadalmi kohézió;

Or. en
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Módosítás 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
senki ne maradjon le;

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor nagy része az elkövetkező 
években jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ugyanakkor úgy véli, hogy az 
EU-nak és a tagállamoknak meg kell 
felelniük az európai zöld 
megállapodásnak az uniós gazdaság 
fenntarthatóvá tétele érdekében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein, ahol az átalakulás 
véghezviteléhez még mindig jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
senki ne maradjon le;

Or. en

Módosítás 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási 
programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld 
megállapodás célkitűzései tekintetében; 
aggodalmát fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen 
üteme miatt, különösen az EU kevésbé 
fejlett részein, ahol az átalakulás 

6. elismeri, hogy a köz- és a 
magánszektor az elkövetkező években 
jelentős pénzügyi korlátokkal fog 
szembesülni, ami kihat a beruházási és 
infrastruktúrafejlesztési programok 
támogatására irányuló képességükre, 
különösen a zöld megállapodás 
célkitűzései tekintetében; aggodalmát 
fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen üteme 
miatt, különösen az EU kevésbé fejlett 
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véghezviteléhez sokkal jelentősebb 
intézkedésekre van szükség; határozottan 
felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált 
ipari stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
senki ne maradjon le;

részein, ahol az átalakulás véghezviteléhez 
sokkal jelentősebb intézkedésekre van 
szükség; határozottan felszólítja a 
Bizottságot, hogy felülvizsgált ipari 
stratégiájában rugalmas és támogató 
modellt fogadjon el annak érdekében, hogy 
senki ne maradjon le;

Or. en

Módosítás 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy 
javasoljon megfelelő válaszokat a további 
ágazati változásokra, többek között az 
egységes piac megerősítése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a 
lehetséges társadalmi reakciókkal, 
valamint olyan koncepciókat és ötleteket 
kell kidolgozni, amelyek választ adhatnak 
a kihívásokra, például az eltűnő vagy 
robotika által helyettesítendő 
munkahelyekre, vagy a robotika által 
helyettesített munkahelyek adózási 
vonatkozásaira;

Or. en

Módosítás 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani és fejleszteni kell az európai 
iparágak vezető szerepét a stratégiai 
ágazatokban, különösen a Covid19-
világjárvány során alapvető 
fontosságúnak bizonyult ágazatokban, 
például az egészségügyben és az 
élelmiszeriparban;

Or. en

Módosítás 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy fontos az uniós 
iparágak digitalizálása; felhívja a 
Bizottságot, hogy valósítson meg egységes 
európai digitális és adatpiacot, és jelentős 
beruházásokat hajtson végre a vidéki 
területeken is rendelkezésre álló reziliens 
és biztonságos nagy sebességű 
hálózatokba, a mesterséges 
intelligenciába, az adatgazdaságba, 
valamint az intelligens és a 3D-s 
termelésbe;

Or. en

Módosítás 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6c. úgy véli, hogy az EU-nak GDP-
arányosan kell befektetnie a kutatás-
fejlesztésbe, legalább olyan mértékben, 
mint globális versenytársai teszik, hiszen 
jelenleg a legtöbb kutatás-fejlesztésbe 
irányuló beruházás a feldolgozóiparban 
koncentrálódik, és a szükséges kockázati 
tőke hiánya miatt a kutatás-fejlesztés is 
súlyos innovációs kapacitáshiányban 
szenved a kkv-knál;

Or. en

Módosítás 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. elismeri a szabványosítás 
hozzájárulását az európai egységes 
piachoz, valamint a gazdasági, társadalmi 
és környezeti jólét – többek között a 
fogyasztók és a munkavállalók egészsége 
és biztonsága – növeléséhez; 
hangsúlyozza, hogy harmonizált 
szabványokat kell kidolgozni, értékelni és 
alkalmazni az európai ipar 
versenyképességének fokozása, a 
költségek csökkentése, a biztonság 
javítása, valamint a produktív és innovatív 
hatékonyság növelése érdekében;

Or. en

Módosítás 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
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Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában;

7. megismétli, hogy ki kell teljesíteni 
a szolgáltatások egységes uniós piacát és a 
közbeszerzés stratégiai alkalmazását az 
innovatív és fenntartható termékek 
piacának megteremtése érdekében, 
hozzájárulva a megfelelő ökoszisztéma 
megteremtéséhez annak érdekében, hogy 
az innovatív és sikeres európai vállalatok 
egy befogadó piacon növekedhessenek;

Or. en

Módosítás 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában;

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában; hangsúlyozza, 
hogy a közös európai közbeszerzési piac 
jelentős lehetőségeket kínál az EU-n 
belüli és kívüli vállalatok számára; 
hangsúlyozza ezért, hogy el kell ismerni a 
kölcsönösség elvét, különösen amikor az 
európai vállalatoktól megtagadják az 
esélyegyenlőséget a harmadik 
országokban;

Or. en

Módosítás 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában;

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában, és felhívja a 
Bizottságot, hogy folytassa az uniós 
közbeszerzési jogszabályok megfelelő 
végrehajtására irányuló munkát annak 
érdekében, hogy ágazatokon átívelő, jól 
működő és harmonizált egységes piac 
jöjjön létre;

Or. en

Módosítás 68
Antonius Manders

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában;

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában, és hangsúlyozza, 
hogy az uniós és nem uniós országok 
közötti kölcsönösség elvének 
érvényesítését, valamint az uniós és nem 
uniós vállalatok és termékeik közötti 
egyenlő versenyfeltételeket – például az 
állami támogatások, a környezetvédelmi 
szabályok és a gyermekmunka 
tekintetében – az egész EU-ban a 
közbeszerzési eljárásokban való részvétel 
előfeltételévé kell tenni; hangsúlyozza 
továbbá, hogy tovább kell egyszerűsíteni a 
közbeszerzési eljárásokat mind az uniós 
vállalatok, mind az uniós kormányok 
számára;

Or. en
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Módosítás 69
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában;

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában, lehetővé téve a 
kulcsfontosságú stratégiai ágazatok – 
például az egészségüggyel kapcsolatos 
termékek és a mezőgazdaság – 
áthelyezését, valamint a rövidebb és 
fenntartható ellátási láncok 
előmozdítását; úgy véli, hogy ennek 
központi szerepet kell játszania az EU 
gazdaságélénkítési tervében az 
ökoinnovatív és fenntartható áruk és 
szolgáltatások iránti kereslet előtérbe 
helyezésével és ösztönzésével; felhívja a 
Bizottságot, hogy a Zöld New Deal 
célkitűzéseivel teljes összhangban tegye 
kötelezővé a környezetvédelmi és szociális 
kritériumokat a közbeszerzésben;

Or. en

Módosítás 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában;

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában; hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell a zöld közbeszerzés 
elterjedését olyan kötelező zöld 
kritériumok bevezetése révén, amelyek 
arra ösztönzik a kormányokat, hogy a 
környezetre kisebb hatást gyakorló árukat 
és szolgáltatásokat vásároljanak, valamint 
kötelező jelentéstételi kötelezettségeket 
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kell előírni a Bizottság és a tagállamok 
számára a fenntartható közbeszerzés 
tekintetében; hangsúlyozza a „zöld” 
pályázatok szűrésére szolgáló eszköz 
potenciális előnyeit annak biztosítása 
érdekében, hogy a nagyszabású 
infrastrukturális projektek 
összeegyeztethetők legyenek az 
éghajlatváltozással kapcsolatos európai 
kötelezettségvállalásokkal, valamint a 
„zöldrefestés” problémájának kezelése 
érdekében; felszólít a harmadik 
országokkal való tényleges viszonosság 
biztosítására a közbeszerzések terén, ami 
erősíteni fogja az európai autonómiát és 
szuverenitást;

Or. en

Módosítás 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a 
közbeszerzési eljárásokban a szociális és 
ökológiai kritériumokat a gazdasági 
kritériumokkal egyenértékűnek kell 
tekinteni;

Or. en

Módosítás 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. elismeri azt a szerepet, amelyet a 
közberuházások játszhatnak a 
fenntartható növekedés, a 
munkahelyteremtés és a gazdasági 
fellendülés támogatásában, amint azt a 
Covid19-válság is megmutatta;

Or. en

Módosítás 73
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül;

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; hangsúlyozza, hogy az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályoknak 
magukban kell foglalniuk a gazdaságba 
történő nyilvános és demokratikus állami 
beavatkozás lehetőségét, előmozdítva a 
zöld és társadalmilag igazságos 
fellendülést; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
fokozzák az egyenlőtlenségeket az 
egységes piacon belül, és teljes mértékben 
tartsák tiszteletben a fogyasztók jogait;

Or. en

Módosítás 74
Antonius Manders



AM\1207130HU.docx 45/72 PE652.522v02-00

HU

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül;

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat modernizálni kell 
annak érdekében, hogy azok mind az 
egységes európai piac, mind a globális 
gazdasági környezet szempontjából 
megfelelőek legyenek, lehetővé téve a 
globális versenyre és sikerre képes 
„európai bajnokok” létrejöttét, támogatva 
az EU-t és tagállamait a technológiai 
vezető szerep megtartásában, a digitális és 
technológiai szuverenitás megszerzésében, 
valamint a stratégiai fontosságú uniós 
vállalatok nem uniós államok vagy 
államilag támogatott szereplők általi 
ellenséges felvásárlásának 
megakadályozásában;

Or. en

Módosítás 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül;

8. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az állami támogatásokra 
jóváhagyott ideiglenes keretszabályok 
közép- és hosszú távon ne torzítsák a 
versenyt az egységes piacon belül, és 
védjék a kkv-k, mikrovállalkozások és 
induló vállalkozások érdekeit;

Or. en
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Módosítás 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül;

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok a 
széttagoltság elkerülése érdekében mind 
az európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül;

Or. en

Módosítás 77
Andreas Schwab

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül;

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül, ugyanakkor tegyék lehetővé az 
állami támogatások hatékony 
alkalmazását a tagállamokban;
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Or. en

Módosítás 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül;

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül; hangsúlyozza, hogy a verseny 
torzulásaival is foglalkozni kell a hosszú 
távú széttöredezettség elkerülése, valamint 
a fogyasztók választásainak és alapvető 
jogainak hatékony védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
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torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül;

torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül; felhívja a Bizottságot, hogy 
állapítson meg közös 
minimumszabályokat a pénzügyi 
támogatásban részesülő vállalatokra 
vonatkozó olyan követelmények 
meghatározása érdekében, amelyek 
összhangban vannak a környezeti, 
társadalmi és irányítási szempontokkal és 
az adózás átláthatóságával annak 
elkerülése érdekében, hogy a különböző 
nemzeti kritériumok további eltéréseket 
eredményezzenek;

Or. en

Módosítás 80
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül;

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat tovább kell finomítani 
annak érdekében, hogy azok mind az 
európai piac, mind a globális gazdasági 
környezet szempontjából megfelelőek 
legyenek; addig is felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra jóváhagyott ideiglenes 
keretszabályok közép- és hosszú távon ne 
torzítsák a versenyt az egységes piacon 
belül; hangsúlyozza, hogy ezeket a 
forrásokat olyan projektekre és 
kedvezményezettekre kell fordítani, 
amelyek megfelelnek a Szerződésen 
alapuló alapvető értékeinknek, a Párizsi 
Megállapodásnak, az EU éghajlat-
semlegességi és biodiverzitási 
célkitűzéseinek, valamint az adókijátszás, 
az adókikerülés és a pénzmosás elleni 
küzdelemnek1a; sürgeti a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az állami 
támogatásokra vonatkozó iránymutatások 
összeegyeztethetők legyenek ezekkel a 
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feltételekkel, és hogy a tagállamok 
válságra adott aszimmetrikus gazdasági 
válaszai ne veszélyeztessék az EU 
konvergenciatörekvéseit és ne teremtsenek 
tisztességtelen előnyöket az egységes 
piacon;
__________________

1a Amint azt az új többéves pénzügyi 
keretről, a saját forrásokról és a 
helyreállítási tervről szóló európai 
parlamenti állásfoglalás kimondja: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_HU.pdf 

Or. en

Módosítás 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megismétli az Európai Parlament 
álláspontját az uniós saját források 
rendszerének reformjával kapcsolatban, 
ideértve olyan új források bevezetését, 
amelyek jobban igazodnak a főbb uniós 
szakpolitikai prioritásokhoz, például a 
zöld megállapodáshoz vagy a méltányos 
adóztatáshoz (azaz a közös konszolidált 
társaságiadó-alaphoz, a digitális 
szolgáltatások adóztatásához, a pénzügyi 
tranzakciós adóhoz, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételekhez, a műanyag-
hozzájáruláshoz és a szén-dioxid-
kibocsátás határokon történő 
kiigazítására irányuló mechanizmushoz), 
és ösztönzik az előrelépést e területeken; 
hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
csomagnak az iparpolitikával együtt 
segítenie kell e régóta fennálló célkitűzés 
elérését;
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Or. en

Módosítás 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
világjárvány során számos ágazatban – 
például az élelmiszer- vagy a 
gyógyszeripar – és azok ellátási láncaiban 
jelentősen zavarok léptek fel, ami arra 
kényszerítette a termelőket és a 
feldolgozókat, hogy új beszállítókat 
azonosítsanak és alternatív értékesítési 
lehetőségeket keressenek; hangsúlyozza, 
hogy protekcionista intézkedések 
bevezetése nélkül a felülvizsgált ipari 
stratégiának tisztességes és fenntartható 
módon kell előmozdítania a szükséges 
változtatásokat az ellátási láncok jövőbeli 
összeomlásának és a termelés 
áthelyezések miatti szünetelésének 
elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy az uniós ipari 
stratégia felülvizsgálatának elő kell 
mozdítania a kkv-k létrehozását és 
belépését az egységes piacra, és olyan 
stabil, kiszámítható és megfelelően 
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szabályozott környezet kialakítására szólít 
fel, amelyben a kkv-k folytathatják üzleti 
tevékenységeiket, megtarthatják 
versenyképességüket és piaci 
részesedésüket, valamint elő kell 
mozdítania az általános növekedést, a 
beruházásokat és a munkahelyteremtést;

Or. en

Módosítás 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felhívja a Bizottságot, hogy az új 
ipari stratégiába építsen be olyan 
mechanizmusokat, amelyek figyelembe 
veszik az EU fenntartható ipari 
termelésének költségeit, biztosítva az 
uniós ipar versenyképességét a globális 
piacon;

Or. en

Módosítás 85
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a tisztességes 
kereskedelmet, a stratégiai autonómiát és 
a termelés érdemi visszatelepítését, 
valamint az EU azon 
kötelezettségvállalását, hogy 
együttműködjön globális partnereinkkel a 
többoldalú kereskedelmi rendszer 
reformja terén; felhívja a Bizottságot 
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meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában;

annak tisztázására, hogy miként 
szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában; kitart 
amellett, hogy e globális vezetők vagy 
úgynevezett „európai bajnokok” 
támogatása semmilyen körülmények 
között nem történhet az egységes piacon 
belüli tisztességes verseny kárára, 
valamint a kkv-k és a kis feltörekvő induló 
vállalkozások kárára, ami egyben az 
európai fogyasztókat is károsítaná;

Or. en

Módosítás 86
Arba Kokalari

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy 
közben Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot 
annak további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában;

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályok jövőbeli 
felülvizsgálata a belső piacon belüli 
verseny előmozdítására is irányuljon;

Or. en
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Módosítás 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában;

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a szabad, 
tisztességes és fenntartható kereskedelmet 
és az EU elkötelezettségét a globális 
partnereinkkel való együttműködés mellett; 
felhívja a Bizottságot annak tisztázására, 
hogy miként szándékozik fenntartani 
ezeket a kötelezettségvállalásokat úgy, 
hogy közben Európából származó, 
globálisan meghatározó piaci szereplők 
megjelenését is előmozdítja; felhívja a 
Bizottságot annak további tisztázására, 
hogy hol tartja szükségesnek az autonómiát 
az EU gazdasági érdekeinek szolgálatában;

Or. en

Módosítás 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a szabad és 
tisztességes kereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
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szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában;

szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában;

Or. en

Módosítás 89
Andreas Schwab

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy 
közben Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot 
annak további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában;

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot, hogy mérje fel, mely ipari 
ágazatok nélkülözhetetlenek Európa 
számára, és melyek játszanak stratégiai 
szerepet, hogy ezeket az ökoszisztémákat 
és értékláncokat meg lehessen erősíteni 
annak érdekében, hogy ellenállóbbá 
váljanak, és függetlenebbek legyenek a 
nem európai szereplőktől;

Or. en

Módosítás 90
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
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kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában;

kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában, a 
termelés és az ipar visszatelepítése révén;

Or. en

Módosítás 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában;

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában, 
valamint annak megelőzésére, hogy az 
uniós ipar túlzott mértékben függjön 
harmadik országoktól a kritikus termékek 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában;

9. hangsúlyozza, hogy az ipari 
stratégiának támogatnia kell a 
szabadkereskedelmet és az EU 
elkötelezettségét a globális partnereinkkel 
való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy 
miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben 
Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését 
is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja 
szükségesnek az autonómiát az EU 
gazdasági érdekeinek szolgálatában; 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek, az élelmiszer-
önrendelkezés és a fenntartható 
gyakorlatok megtartása érdekében az EU-
nak biztosítania kell, hogy az érzékeny és 
alapvető fontosságú ágazatokat, például a 
mezőgazdaságot és a halászatot, ne 
használják alkualapként a jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokról szóló 
tárgyalások során;

Or. en

Módosítás 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a harmadik 
országokból származó termékek 
ellenőrzése terén fennálló nagy eltérések, 
valamint a vámunióba való uniós belépési 
pontokon alkalmazott vámeljárások és 
szankcionálási politikák különbségei miatt 
nemcsak a kereskedelmi forgalom és az 



AM\1207130HU.docx 57/72 PE652.522v02-00

HU

ellátási lánc torzul, hanem a fogyasztókat 
érintő jelentős egészségügyi és biztonsági 
kockázatok is felmerülnek az európai 
egységes piacon; ragaszkodik ahhoz, hogy 
a Bizottság gondoskodjon arról, hogy a 
vámellenőrzések egy közvetlen egységes 
vámellenőrzési mechanizmus keretében 
Unió-szerte ugyanazon szabályok szerint, 
a tagállamokkal egyeztetve és a 
szubszidiaritás elvével teljes összhangban 
folyjanak;

Or. en

Módosítás 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a vámunió 
digitalizálására és az ipari alapanyagok 
belső piacra való belépését megelőző 
fokozott ellenőrzésre van szükség annak 
biztosítása érdekében, hogy az európai 
szabványokat valamennyi import esetében 
tiszteletben tartsák;

Or. en

Módosítás 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. hangsúlyozza, hogy meg kell 
erősíteni az európai ipart annak 
érdekében, hogy új piacok jöjjenek létre a 
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klímasemleges, körforgásos gazdaság 
számára, valamint létrejöjjön a 
másodlagos nyersanyagok teljes 
mértékben működő piaca;

Or. en

Módosítás 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az EU fokozza az európai 
intézmények, a tagállamok, az EBB, a 
kulcsfontosságú ipari és innovációs 
érdekelt felek és a kkv-k közötti 
együttműködést, és új partnerségeket 
építsen ki olyan stratégiai területeken, 
mint az Európai Akkumulátorszövetség 
(EBA), versenyképes gyártási 
értékláncokat hozva létre Európában a 
zöld megállapodás digitális és 
környezetvédelmi célkitűzéseivel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy emellett mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
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felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre az ágazatra vonatkozóan.

felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre az ágazatra vonatkozóan, a régebbi 
modellek utakról való eltüntetésének 
keretében ösztönözve a járművek 
keresletét az egész EU-ban, és nem csak 
néhány tagállamban, valamint 
felszámolva az innováció előtt álló 
akadályokat a legújabb technológiájú 
járművek típusjóváhagyásának és 
nyilvántartásba vételének lehetővé tétele, 
valamint a jövőorientált 
infrastruktúrákba, például 
töltőállomásokba való beruházás révén;

Or. en

Módosítás 98
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre az ágazatra vonatkozóan.

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között célzott 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre az ágazatra vonatkozóan, beleértve a 
kibocsátásmentes gépkocsik gyártására 
való gyors és teljes átállás támogatását a 
gyártási folyamat és a terméktervezés 
éghajlatbarát reformjához kötve, valamint 
figyelembe véve azt a torzító hatást, 
amelyet ezek a támogatási intézkedések az 
egységes piacra gyakorolhatnak;

Or. en
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Módosítás 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre az ágazatra vonatkozóan.

10. emlékeztet arra, hogy sok ágazatot, 
többek között a gépjárműipart, a légi 
közlekedést, a gépgyártást, a logisztikát, az 
élelmiszeripart, a gyógyszeripart és az 
orvosi eszközök gyártását számos, a 
jövőbeli gazdaságban várható átalakulás 
érinti, és hogy mélyen érintette azokat a 
Covid19-világjárvány hatása; úgy véli, 
hogy a felülvizsgált ipari stratégiának 
külön intézkedéseket, többek között a 
további zöldítésre és a fenntarthatóságra 
vonatkozó nyilvánvaló előírásokat és 
megfelelő pénzügyi ösztönzőket kell 
előirányoznia ezekre az ágazatokra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre az ágazatra vonatkozóan.

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre az ágazatra vonatkozóan, és felhívja a 
Bizottságot, hogy fontolja meg a 2021. 
január 1-i határidőt tartalmazó rendeletek 
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végrehajtásának elhalasztását;

Or. en

Módosítás 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre az ágazatra vonatkozóan.

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre gazdaságilag kulcsfontosságú 
ágazatra vonatkozóan, függetlenül attól, 
hogy a termelés az elektromos vagy a 
belsőégésű motorra irányul-e;

Or. en

Módosítás 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 

10. emlékeztet arra, hogy számos, az 
európai gazdaság számára rendkívül 
fontos ágazatot, például a gépjárműipart 
mélyen érintette a Covid19-világjárvány 
hatása; úgy véli, hogy a felülvizsgált ipari 
stratégiának külön intézkedéseket, többek 
között olyan megfelelő pénzügyi 
támogatást kell előirányoznia ezekre az 
ágazatokra vonatkozóan, amelyek nem 



PE652.522v02-00 62/72 AM\1207130HU.docx

HU

erre az ágazatra vonatkozóan. lesz káros hatással az egységes piac 
gazdasági versenyképességére;

Or. en

Módosítás 103
Arba Kokalari

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia 
erre az ágazatra vonatkozóan.

10. emlékeztet arra, hogy a 
gépjárműipart számos, a jövőbeli 
gazdaságban várható átalakulás érinti, és 
hogy mélyen érintette a Covid19-
világjárvány hatása; úgy véli, hogy a 
felülvizsgált ipari stratégiának külön 
intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást, valamint a 
villamosításba és a fenntartható 
technológiába való beruházásokat kell 
előirányoznia erre az ágazatra 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza azoknak az 
intézkedéseknek és információs 
csatornáknak a fontosságát, amelyek 
segítik a kis- és középvállalkozásokat és az 
induló vállalkozásokat abban, hogy 
hatékonyan digitalizálódjanak és 
előrelépjenek az „Ipar 4.0” felé; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
egységes piaci programhoz és a digitális 
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innovációs központokhoz kapcsolódó 
további pénzügyi kötelezettségvállalások 
révén nyújtsanak támogatást az induló 
vállalkozásoknak és a kkv-knak termékeik 
fejlesztése, alkalmazása és védelme 
érdekében, ezáltal lehetővé téve számukra, 
hogy teljes mértékben kiaknázhassák 
növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljukat Európában; hangsúlyozza 
a kialakulóban lévő technológiák más 
fontos globális szereplőivel való 
koordináció fontosságát egy olyan 
globálisan kompatibilis megközelítés 
kialakítása érdekében, amely lehetővé 
tenné az európai vállalkozások – köztük a 
kkv-k – szabad terjeszkedését a globális 
piacokon, és nem csak az európai 
piacokon;

Or. en

Módosítás 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. emlékeztet, hogy az élelmiszer-
ágazatot jelentős mértékben érintette a 
Covid19-válság, amely arra kényszerítette 
a különböző iparágakat és azok 
munkavállalóit, hogy gyorsan 
alkalmazkodjanak az ellátási láncok 
megszakadásához és az új egészségügyi 
követelményekhez, fenntartva 
tevékenységüket és kritikus fontosságú 
alaptermékeket biztosítva az európai 
lakosság számára; felhívja a Bizottságot, 
hogy a felülvizsgált ipari stratégiában 
vizsgálja meg az európai élelmiszeripar 
megerősítésére szolgáló lehetséges 
mechanizmusokat, amelyek alapján 
biztosítható az EU élelmiszer-
önrendelkezése, biztosítható a folyamatos 
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termelés és az akadálymentes szállítás az 
egységes piacon, valamint garantálható az 
ágazat stabilitása és globális 
versenyképessége;

Or. en

Módosítás 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy az új ipari 
stratégiának támogatnia kell az 
innovációt a gépjárműiparban és a 
gépiparban, amely tisztább belsőégésű és 
elektromos járművekkel, valamint 
hosszabb élettartamú és alacsonyabb 
szén-dioxid-lábnyomú berendezésekkel 
segíti az ipart kibocsátási céljainak 
elérésében; úgy véli, hogy az ilyen 
intézkedések növelhetik a fogyasztóknak a 
belső piacon vásárolt és előállított 
termékek minőségébe vetett bizalmát, és 
erősíthetik gazdaságunk jövőjét;

Or. en

Módosítás 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válság megmutatta az Európai Unió és 
tagállamai Európán kívüli országoktól 
való függőségét a gyógyszer- és 
orvosieszköz-előállítás terén; kiemeli, 
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hogy rendkívül fontos lesz az uniós 
gyógyszergyártók támogatása a harmadik 
országoktól, például Kínától való 
gazdasági függetlenség előmozdítása és az 
európai önellátás biztosítása érdekében 
ezen a fontos területen;

Or. en

Módosítás 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. úgy véli, hogy a felülvizsgált ipari 
stratégiának arra kell törekednie, hogy az 
EU önellátóvá váljon az orvosi 
védőeszközök és a gyógyszerek 
előállításához szükséges hatóanyagok 
gyártása terén annak érdekében, hogy 
garantálja a termékek fogyasztók számára 
való elérhetőségét, és elkerülje az 
egységes piac gyengülését és 
széttöredezését azáltal, hogy a tagállamok 
egymás között exportkorlátozásokat 
vezetnek be;

Or. en

Módosítás 109
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. úgy véli, hogy az uniós ipari 
stratégiának az energia, az erőforrás-
hatékonyság és a körforgásos gazdaság 
megközelítésén kell alapulnia, hogy 
lehetővé tegye a zöld, fenntartható és 
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reziliens értékláncokra való átállást; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a kutatásba 
és fejlesztésbe történő megfelelő 
beruházások révén ösztönözni kell az 
innovációt a zöld és fenntartható átmenet 
szempontjából kulcsfontosságú 
ágazatokban és technológiákban;

Or. en

Módosítás 110
Antonius Manders

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza az egész életen át 
tartó tanulás fontosságát a 
munkavállalók, a vállalkozások, a 
kormányok és az uniós intézmények 
számára egyaránt, hogy naprakész 
ismeretekkel és készségekkel a lehető 
legjobban tudjanak reagálni napjaink 
kihívásaira;

Or. en

Módosítás 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy intelligens 
szellemitulajdon-politikákat kell 
kidolgozni Európa ipari szuverenitásának 
és versenyképességének fenntartása és 
megerősítése, valamint a globális szinten 
egyenlő versenyfeltételek előmozdítása 
érdekében, a szellemitulajdon-jogok 
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ellopása elleni hatékonyabb küzdelem 
mellett;

Or. en

Módosítás 112
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő az élettudományi ipart, amely 
biztosítja az alapvető gyógyszerek és 
orvosi berendezések gyártásának 
fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 
európai innovációs kapacitást;

Or. en

Módosítás 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. hangsúlyozza, hogy az olyan új 
technológiák, mint a mesterséges 
intelligencia (AI), a dolgok internete (IoT) 
és a robotika kulcsfontosságú szerepet 
játszanak, amely arányban áll az olyan 
ipari folyamatok és innovációk 
fejlesztéséhez való hozzájárulásukkal, 
amelyek innovatív termékek és 
szolgáltatások révén előnyöket 
biztosítanak a fogyasztók, valamint az 
optimalizált teljesítmény révén a 
vállalkozások számára; hangsúlyozza, 
hogy az iparpolitikának figyelembe kell 
vennie a fogyasztók biztonságára és a 
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termékmegfelelősségre vonatkozó uniós 
jogi keretet, és biztosítania kell a 
fogyasztók magas szintű védelmét, az új 
technológiákba vetett bizalom 
megteremtését és a vállalkozások 
jogbiztonságát;

Or. en

Módosítás 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. kiemeli a tudomány és az 
innováció által vezérelt fenntartható 
növekedési menetrend fontosságát, amely 
előmozdítja a gazdasági nyitottságot és az 
innovációbarát piacokat; hangsúlyozza, 
hogy ennek holisztikus megközelítésen 
kell alapulnia, és nagyratörő szakpolitikai 
mixre van szükség, amely magasabb 
szintű beruházásokat tartalmaz, beleértve 
a kutatásba és innovációba történő 
közvetlen külföldi befektetéseket, valamint 
az európai ipar megújulását mind az új, 
ígéretes ágazatokban, mind az olyan érett 
ágazatokban, mint az európai halászat és 
agráripar;

Or. en

Módosítás 115
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10b. üdvözli a kritikus fontosságú 
nyersanyagokra vonatkozó új cselekvési 
tervet, amely az e-mobilitás, az 
akkumulátorok, a megújuló energiák, a 
gyógyszerek, a repülőgépipar, a védelem 
és a digitális alkalmazások 
kulcsfontosságú piacainak fenntartható 
módon történő megerősítésére irányul a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv támogatásával, ami 
mutatja, hogy megfelelő kapcsolat alakul 
ki az erőforrások és a fenntarthatóság 
között;

Or. en

Módosítás 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. úgy véli, hogy a közös európai 
érdeket szolgáló fontos projektek (IPCEI-
projektek) kulcsszerepet játszanak a belső 
piac különböző dimenzióinak 
megerősítésében, tekintettel a 
finanszírozás jelentős nagyságrendjére és 
felhasználására; támogatja a kohéziós 
politikai alapok felhasználását a jelenlegi 
és jövőbeli projektek megvalósításának 
javítására, figyelembe véve az európai 
kkv-k fejlődésének támogatására általuk 
kínált lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 117
Rasmus Andresen
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Véleménytervezet
10 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. ösztönzi a kisvállalkozások és 
induló vállalkozások megjelenését és 
növekedését a digitális és technológiai 
területen, a szükségleteikhez és 
lehetőségeikhez igazított kezdeményezések 
és finanszírozási programok révén 
erősítve az innovációt Európában, és 
felszámolva a fejlődésük előttük álló 
akadályokat a piacon létező kvázi 
monopóliumok megfékezésére irányuló 
fokozott erőfeszítések révén, többek között 
a digitális adó és a trösztellenes szabályok 
érvényesítése révén;

Or. en

Módosítás 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
tovább az európai élelmiszer-ellátási lánc 
egyensúlyhiányának megelőzésére 
irányuló intézkedéseket, amennyiben 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
veszélyeztetik azok egyes láncszemeit;

Or. en

Módosítás 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Véleménytervezet
10 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10d. hangsúlyozza egy olyan 
iparpolitika kialakításának fontosságát, 
amely a helyi regionális foglalkoztatást 
ösztönző és a munkavállalók új 
generációját vonzó iparágak támogatása 
révén kezeli számos uniós régió 
demográfiai kihívásait;

Or. en

Módosítás 120
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
10 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10d. üdvözli a digitális szolgáltatásokról 
szóló törvényt, de hangsúlyozza, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló új törvény 
csak az online fogyasztóknak biztonságot 
nyújt; egyértelmű szabályokat kér a 
visszaélésszerű gyakorlatok elleni 
küzdelem és a fogyasztók védelme 
érdekében az interakciók valamennyi 
területén;

Or. en

Módosítás 121
Rasmus Andresen

Véleménytervezet
10 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10e. egyértelmű zöld feltételrendszert 
kér a digitális átállás során, különös 
tekintettel egyes erőforrásokra és az 
azokkal járó energiafogyasztásra;
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Or. en


