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Módosítás 1
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a keleti 
partnerség az EU 
szomszédságpolitikájának fontos része, és 
célja a politikai társulás megvalósítása, a 
további gazdasági integráció biztosítása és 
a közös kihívások kezelésére szolgáló 
platform létrehozása;

1. hangsúlyozza, hogy a keleti 
partnerség az EU 
szomszédságpolitikájának fontos része, és 
célja a politikai társulás megvalósítása, a 
további gazdasági integráció biztosítása és 
a közös kihívások, többek között a 
fenntartható fejlődés kezelésére szolgáló 
platform létrehozása;

Or. en

Módosítás 2
Urmas Paet, Dita Charanzová

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a keleti 
partnerség az EU 
szomszédságpolitikájának fontos része, és 
célja a politikai társulás megvalósítása, a 
további gazdasági integráció biztosítása és 
a közös kihívások kezelésére szolgáló 
platform létrehozása;

1. hangsúlyozza, hogy a keleti 
partnerség az EU 
szomszédságpolitikájának fontos része, és 
célja a politikai társulás megvalósítása, a 
további gazdasági integráció biztosítása, a 
jólét előmozdítása és a közös kihívások 
kezelésére szolgáló platform létrehozása;

Or. en

Módosítás 3
Urmas Paet, Dita Charanzová

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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1a. kiemeli, hogy a keleti partnerség 
országai az Európai Unió kulcsfontosságú 
partnerei, és ez a kereskedelemre is 
vonatkozik; megjegyzi, hogy a hat ország 
együtt az EU 10. kereskedelmi partnere, 
ugyanakkor az EU Grúzia, Ukrajna, 
Moldova és Azerbajdzsán fő kereskedelmi 
partnere, Örményország és Belarusz 
második fő kereskedelmi partnere; 
megjegyzi, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség országaiból az 
EU-ba exportáló vállalatok száma 2015 
óta jelentősen nőtt: Grúziában 35%-kal, 
Moldovában 40%-kal és Ukrajnában 
26%-kal; megjegyzi, hogy a kereskedelem 
volumene is nőtt: Örményország esetében 
12%-kal, Azerbajdzsán esetében 28%-kal, 
Belarusz esetében pedig 16%-kal; 
rámutat, hogy a fent említett számok az 
EU és a keleti partnerség országai közötti 
fokozott gyakorlati együttműködésről 
tanúskodnak; rámutat, hogy az EU 
jelentős adományozó és befektető a keleti 
szomszédságban;

Or. en

Módosítás 4
Urmas Paet, Dita Charanzová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a keleti 
partnerség szilárd keretet biztosít a 
többoldalú és a kétoldalú 
együttműködéshez;

2. hangsúlyozza, hogy a keleti 
partnerség szilárd keretet biztosít a 
többoldalú és a kétoldalú 
együttműködéshez; hangsúlyozza, hogy a 
feszült globális kereskedelmi környezet 
miatt alapvető fontosságú az EU és a 
keleti partnerség országai közötti szoros 
együttműködés a hasonlóan gondolkodó 
országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel;

Or. en
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Módosítás 5
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
célja a keleti partnerországok gazdasági 
integrációjának megerősítése, és hogy a 
közös cél továbbra is az olyan további piaci 
lehetőségek megteremtése és kiaknázása, 
mint a vállalkozásfejlesztés, a fokozott 
összekapcsoltság és a digitális gazdaság; 
felhívja a keleti partnerországokat, hogy 
finanszírozzák a szükséges reformokat és 
mélyítsék tovább az EU-val fenntartott 
kapcsolataikat;

3. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
célja a keleti partnerországok gazdasági 
integrációjának megerősítése, és hogy a 
közös cél továbbra is az olyan további piaci 
lehetőségek megteremtése és kiaknázása, 
mint a vállalkozásfejlesztés, a fokozott 
összekapcsoltság, a digitális gazdaság, a 
közbeszerzés és az energia; hangsúlyozza, 
hogy az energiaágazatbeli projekteknek – 
különösen az EBB-t, az EBRD-t és más 
pénzügyi közintézményeket érintő 
projekteknek – meg kell felelniük az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzéseknek és igazodniuk kell az 
uniós környezetvédelmi jogszabályokhoz, 
különös tekintettel a biológiai sokféleség 
megőrzésére és a védett területekkel 
kapcsolatos konzultációkra a védett 
területeket, a biológiai sokféleséget és a 
környezetvédelmet érintő projektek 
kapcsán, figyelembe véve a helyi 
közösségek nézeteit is, hangsúlyozza, hogy 
az EU összekapcsoltsági stratégiája 
keretében kiemelt prioritást kell 
biztosítani a keleti partnerség régiójának, 
felszólítja a keleti partnerség országait, 
hogy finanszírozzák a szükséges 
reformokat, és mind kétoldalúan, mind 
többoldalúan mélyítsék tovább az EU-val 
fenntartott kapcsolataikat;

Or. en

Módosítás 6
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
célja a keleti partnerországok gazdasági 
integrációjának megerősítése, és hogy a 
közös cél továbbra is az olyan további piaci 
lehetőségek megteremtése és kiaknázása, 
mint a vállalkozásfejlesztés, a fokozott 
összekapcsoltság és a digitális gazdaság; 
felhívja a keleti partnerországokat, hogy 
finanszírozzák a szükséges reformokat és 
mélyítsék tovább az EU-val fenntartott 
kapcsolataikat;

3. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
célja a keleti partnerországok társadalmi és 
gazdasági integrációjának megerősítése, és 
hogy a közös cél továbbra is az inkluzív 
gazdasági fejlődés; e célból fontosnak 
tartja olyan további piaci lehetőségek 
megteremtését és kiaknázását, mint a kkv-
k számára kedvező üzleti környezet 
kialakítása, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, a fokozott összekapcsoltság és 
a digitális gazdaság; felhívja a keleti 
partnerországokat és az Uniót, hogy 
működjenek együtt a szükséges reformok 
finanszírozásában, amelyek tovább 
mélyíthetik kölcsönös kapcsolataikat;

Or. en

Módosítás 7
Mihai Tudose

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
célja a keleti partnerországok gazdasági 
integrációjának megerősítése, és hogy a 
közös cél továbbra is az olyan további piaci 
lehetőségek megteremtése és kiaknázása, 
mint a vállalkozásfejlesztés, a fokozott 
összekapcsoltság és a digitális gazdaság; 
felhívja a keleti partnerországokat, hogy 
finanszírozzák a szükséges reformokat és 
mélyítsék tovább az EU-val fenntartott 
kapcsolataikat;

3. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
célja a keleti partnerországok gazdasági 
integrációjának megerősítése, és hogy a 
közös cél továbbra is az olyan további piaci 
lehetőségek megteremtése és kiaknázása, 
mint a vállalkozásfejlesztés, az egyre 
inkább digitális gazdaság és a fokozott 
összekapcsoltság, különösen az 
energetikai és a közlekedési 
infrastruktúra tekintetében; felhívja a 
keleti partnerországokat, hogy 
finanszírozzák a szükséges reformokat és 
mélyítsék tovább az EU-val fenntartott 
kapcsolataikat;

Or. en
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Módosítás 8
Urmas Paet, Dita Charanzová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. tudatában van annak, hogy a keleti 
partnerországokban gyakori probléma a 
korrupció erős jelenléte, a banki csalás, az 
oligarchák befolyása, az informális 
gazdaság és a rossz kormányzás; felhívja a 
keleti partnerországokat, hogy javítsák a 
jogállamiságot, számolják fel ezeket a 
problémákat és kezeljék az illegális 
kereskedelmet;

4. megjegyzi, hogy a keleti 
partnerországokban aggodalomra adnak 
okot az olyan kérdések, mint a korrupció 
erős jelenléte, a banki csalás, az oligarchák 
befolyása, az informális gazdaság és a 
rossz kormányzás; felhívja a keleti 
partnerországokat, hogy javítsák a 
jogállamiságot, számolják fel ezeket a 
problémákat és kezeljék az illegális 
kereskedelmet; hangsúlyozza, hogy az 
igazságügyi reformok folytatása, a 
korrupció szintjének csökkentése, az uniós 
normák alkalmazása, a verseny biztosítása 
és az üzleti környezet javítása 
kulcsfontosságú a gazdasági szereplők, 
köztük a befektetők számára a nagyobb 
biztonság biztosításához, és ezáltal a 
beruházások növeléséhez és a gazdasági 
fejlődésben rejlő lehetőségek jobb 
kiaknázásához; rámutat, hogy a 
Grúziával, Moldovával és Ukrajnával 
kötött társulási megállapodások és 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodások, valamint az 
Örményországgal kötött átfogó és 
megerősített partnerségi megállapodás a 
reformok menetrendjeként szolgálnak;

Or. en

Módosítás 9
Mihai Tudose

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. tudatában van annak, hogy a keleti 
partnerországokban gyakori probléma a 

4. tudatában van annak, hogy a keleti 
partnerországokban gyakori probléma a 
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korrupció erős jelenléte, a banki csalás, az 
oligarchák befolyása, az informális 
gazdaság és a rossz kormányzás; felhívja a 
keleti partnerországokat, hogy javítsák a 
jogállamiságot, számolják fel ezeket a 
problémákat és kezeljék az illegális 
kereskedelmet;

korrupció erős jelenléte, a banki csalás, az 
oligarchák befolyása, az informális 
gazdaság és a rossz kormányzás; felhívja a 
keleti partnerországokat, hogy javítsák a 
jogállamiságot, számolják fel ezeket a 
problémákat és kezeljék az illegális 
kereskedelmet; ösztönzi, hogy az európai 
szakpolitikák keretében segítsenek a keleti 
partnerországoknak támogatni a 
kormányzás minőségének javítását és 
társadalmaik korszerűsítését;

Or. en

Módosítás 10
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. tudatában van annak, hogy a keleti 
partnerországokban gyakori probléma a 
korrupció erős jelenléte, a banki csalás, az 
oligarchák befolyása, az informális 
gazdaság és a rossz kormányzás; felhívja a 
keleti partnerországokat, hogy javítsák a 
jogállamiságot, számolják fel ezeket a 
problémákat és kezeljék az illegális 
kereskedelmet;

4. tudatában van annak, hogy a keleti 
partnerországokban gyakori probléma a 
korrupció erős jelenléte, a banki csalás, az 
oligarchák befolyása, az informális 
gazdaság és a rossz kormányzás; felhívja a 
keleti partnerországokat, hogy javítsák a 
jogállamiságot, számolják fel ezeket a 
problémákat és kezeljék az illegális 
kereskedelmet; felszólítja a keleti 
partnerországokat, hogy garantálják az 
emberi jogok és a demokrácia teljes körű 
tiszteletben tartását.

Or. en

Módosítás 11
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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5. hangsúlyozza a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi térségek, az 
átfogó gazdasági partnerségi 
megállapodások, valamint a keleti 
partnerországoka és az EU közötti 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások fontosságát, valamint azok 
teljes körű végrehajtásának jelentőségét; 
felszólítja az EU-t, hogy összehangolt 
segítségnyújtás révén támogassa ezek 
végrehajtását, mozdítsa elő a fenntartható 
gazdasági fejlődést és támogassa a 
gazdasági reformokat, valamint a 
pénzmosás és az adókijátszás elleni 
küzdelmet célzó jelentős reformokat a 
banki és pénzügyi ágazatban; sürgeti az 
EU-t annak biztosítására, hogy a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodások ne legyenek ellentétesek 
az európai zöld megállapodás keretében 
meghatározott éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és kezdeményezésekkel;

5. hangsúlyozza a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi térségek, az 
átfogó gazdasági partnerségi 
megállapodások, valamint a keleti 
partnerországoka és az EU közötti 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások fontosságát, valamint azok 
teljes körű végrehajtásának jelentőségét; 
felszólítja az EU-t, hogy szorosan kövesse 
nyomon és összehangolt segítségnyújtás 
révén támogassa ezek végrehajtását, 
mozdítsa elő a fenntartható gazdasági 
fejlődést és támogassa a gazdasági 
reformokat, valamint a pénzmosás és az 
adókijátszás elleni küzdelmet célzó 
jelentős reformokat a banki és pénzügyi 
ágazatban; sürgeti az EU-t annak 
biztosítására, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodások ne 
legyenek ellentétesek az európai zöld 
megállapodás keretében meghatározott 
éghajlat-politikai célkitűzésekkel és 
kezdeményezésekkel; emlékeztet, hogy a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodásoknak mindig erőteljes, 
kötelező erejű és megvalósítható 
fenntartható fejlődési fejezeteket kell 
tartalmazniuk, amelyek teljes mértékben 
tiszteletben tartják a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat, különösen a 
Párizsi Megállapodást, és megfelelnek a 
WTO szabályainak; hangsúlyozza a keleti 
partnerországoknak nyújtott uniós 
támogatás jelentőségét e célok elérésében; 
arra számít, hogy az EU-val fenntartott 
kereskedelmi kapcsolatok mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodáson és a megnövekedett 
kereskedelmi forgalmon alapuló 
elmélyítése rövid távon hozzájárul a keleti 
partnerországokban a gazdaság hirtelen 
lelassulásának elkerüléséhez, és kedvező 
hosszú távú hatásokkal járhat;

Or. en

Módosítás 12
Helmut Scholz
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi térségek, az 
átfogó gazdasági partnerségi 
megállapodások, valamint a keleti 
partnerországoka és az EU közötti 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások fontosságát, valamint azok 
teljes körű végrehajtásának jelentőségét; 
felszólítja az EU-t, hogy összehangolt 
segítségnyújtás révén támogassa ezek 
végrehajtását, mozdítsa elő a fenntartható 
gazdasági fejlődést és támogassa a 
gazdasági reformokat, valamint a 
pénzmosás és az adókijátszás elleni 
küzdelmet célzó jelentős reformokat a 
banki és pénzügyi ágazatban; sürgeti az 
EU-t annak biztosítására, hogy a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodások ne legyenek ellentétesek 
az európai zöld megállapodás keretében 
meghatározott éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és kezdeményezésekkel;

5. hangsúlyozza a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi térségek, az 
átfogó gazdasági partnerségi 
megállapodások, valamint a keleti 
partnerországoka és az EU közötti 
partnerségi és együttműködési 
megállapodások fontosságát, valamint azok 
teljes körű végrehajtásának jelentőségét; 
felszólítja az EU-t, hogy összehangolt 
segítségnyújtás révén támogassa ezek 
végrehajtását, mozdítsa elő a fenntartható 
fejlődést és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak 2030-ig történő 
megvalósítását, többek között a gazdasági 
fejlődésre vonatkozót is, és támogassa a 
gazdasági reformokat, valamint a 
pénzmosás és az adókijátszás elleni 
küzdelmet célzó jelentős reformokat a 
banki és pénzügyi ágazatban; sürgeti az 
EU-t annak biztosítására, hogy a 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodások ne legyenek ellentétesek 
az európai zöld megállapodás keretében 
meghatározott éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel és kezdeményezésekkel;

Or. en

Módosítás 13
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a keleti partnerség 
valamennyi országával folytatott 
szolgáltatáskereskedelem egyensúlya 
nagymértékben az EU felé tolódott el, és 
fenntarthatatlannak tartja a kereskedelem 
ezen egyensúlytalanságát; fokozott 
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erőfeszítésekre szólít fel annak érdekében, 
hogy a keleti partnerországokban 
korszerű és versenyképes, helyben 
felelősséggel tartozó szolgáltatási ágazat 
jöjjön létre, és hogy helyi és regionális 
szinten új munkalehetőségek jöjjenek 
létre; hangsúlyozza a jól működő 
közszolgáltatási ágazat fontosságát a 
polgárok és a vállalkozások számára 
egyaránt létfontosságú szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés biztosításában;

Or. en

Módosítás 14
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a gazdasági 
diverzifikáció és a kkv-k támogatásának 
fontosságát annak érdekében, hogy a 
régió képes legyen megújítani a stagnáló 
gazdasági ágazatokat és csökkenteni a 
gazdasági migrációt, többek között az 
IKT-ágazatban is, valamint hogy egy 
hosszú távú szerepvállalásra vonatkozó 
stratégia kidolgozása révén fenntartható 
és hiteles beruházásokra van szükség a 
keleti partnerországokban;

Or. en

Módosítás 15
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a Bizottságot, hogy a 
lehető leghamarabb készítsen alapos 
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utólagos hatásvizsgálatot az Unió és a 
keleti partnerországok közötti 
kereskedelmi és társulási 
megállapodásokról, különös tekintettel a 
keleti partnerországok társadalmain belüli 
társadalmi és gazdasági fejlődésre; 
felhívja a Bizottságot, hogy a 
hatásvizsgálatba foglaljon bele egy olyan 
szakaszt is, amely bemutatja a Párizsi 
Jegyzőkönyv aláírásából eredő 
kötelezettségek végrehajtását és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
érdekében tett közös erőfeszítéseinket;

Or. en

Módosítás 16
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. megjegyzi, hogy a Bizottság és az 
EKSZ szerint a 2020-ra kitűzött 20 cél 
tekintetében nem történt előrelépés olyan 
átfogó kérdésekben, mint a civil 
társadalmi szervezetekkel való 
együttműködés, a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség javítása, a 
digitális piacok harmonizálása, az 
energiahatékonyság növelése és a 
megújuló energia használata, az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése, a 
környezetvédelem támogatása és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; 
rámutat, hogy az e területeken való 
előrelépés rendkívül fontos a szilárd 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 
megteremtése, valamint a külső 
válsághelyzetekből eredő pozitív 
fejlemények megelőzése szempontjából;

Or. en
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Módosítás 17
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a szomszédság 
stabilizálásához való hozzájárulásként 
nyújtott feltételes uniós makroszintű 
pénzügyi támogatás fontosságát, és további 
folytonosságra számít a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz keretében.

6. hangsúlyozza a szomszédság 
stabilizálásához való hozzájárulásként 
nyújtott feltételes uniós makroszintű 
pénzügyi támogatás fontosságát, és további 
folytonosságra számít a Szomszédsági, 
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 
Eszköz keretében. megjegyzi a keleti 
partnerség stabil finanszírozásának 
fontosságát a kiszámíthatatlanság 
elkerülése érdekében, amely negatív 
politikai üzenetet közvetítene; úgy véli, 
hogy a gazdasági reformok és a 
migrációval kapcsolatos együttműködés 
önmagában nem elegendő kritérium; 
felhívja a Bizottságot, hogy a politikai 
reformokat részesítse előnyben a 
gazdasági stabilizációval szemben, és 
helyezze előtérbe a demokratizálódást;

Or. en

Módosítás 18
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a célzott ifjúsági 
programok fontosságát a keleti 
partnerségben annak érdekében, hogy 
javítsák a fiatalok munkaerőpiaci 
helyzetét, tisztességes munkahelyeket 
teremtsenek és támogassák a mobilitást és 
a ciklikus migrációt, megelőzve a 
visszafordíthatatlan gazdasági 
kivándorlást; e tekintetben megjegyzi, 



PE648.387v01-00 14/16 AM\1199810HU.docx

HU

hogy az IKT-ágazat erőteljesebb 
növekedése és a nagyra törő 
infrastrukturális projektek ösztönözni 
fogják az EU-val való, illetve a hat ország 
közötti jobb összekapcsolódást; 
hangsúlyozza, hogy támogatni kell a kkv-
kat és meg kell erősíteni a digitális 
kompetenciákat és a további innovációt az 
IKT-ágazatban annak érdekében, hogy 
kezelni lehessen a szomszédságból történő 
gazdasági kivándorlás okozta kihívásokat.

Or. en

Módosítás 19
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Bizottságnak további technikai támogatás 
kell nyújtania a keleti partnereknek a 
külső beruházási keret javítása érdekében, 
különösen a kiszámíthatóság, a 
jogbiztonság és a befektetővédelem 
területén;

Or. en

Módosítás 20
Urmas Paet, Dita Charanzová

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja az EU-t, hogy technikai 
és pénzügyi segítségnyújtással továbbra is 
támogassa a keleti partnerországokban 
zajló reformokat;
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Or. en

Módosítás 21
Markéta Gregorová

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot, hogy a 
know-how és a bevált gyakorlatok 
megosztása érdekében vizsgálja meg a 
fokozott ágazati együttműködés 
lehetőségét, különösen a kkv-k 
beruházásai és a hazai piac 
kapitalizációja, az oktatás és a kutatás, az 
innováció és a digitalizáció, valamint a 
környezetvédelmi és zöld technológiák 
terén;

Or. en

Módosítás 22
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Bizottságnak ki kell terjesztenie a keleti 
partnereinkkel folytatott együttműködést 
annak érdekében, hogy megerősítse a civil 
társadalom szerepét a kereskedelmi 
megállapodások és kapcsolatok 
ellenőrzésében.

Or. en

Módosítás 23
Markéta Gregorová
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Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. kéri a hitelek növelését az EBB és 
más nemzetközi pénzügyi intézmények 
speciális, regionálisan célzott 
hitelprogramjai révén.

Or. en


