
AM\1199512HU.docx PE648.347v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2019/2213(BUD)

20.2.2020

MÓDOSÍTÁS:
1 - 101
Véleménytervezet
Cristian-Silviu Buşoi
(PE646.810v02-00)

A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
(2019/2213(BUD))



PE648.347v01-00 2/62 AM\1199512HU.docx

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1199512HU.docx 3/62 PE648.347v01-00

HU

Módosítás 1
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a tagállamoknak 
eddig nem sikerült megállapodásra jutniuk 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről, ami 
veszélyezteti az új programok időben 
történő elindítását, és ezáltal az Unió azon 
képességét, hogy megvalósítsa politikai 
prioritásait; megjegyzi, hogy a többéves 
pénzügyi keret az éves költségvetés alapja, 
és hogy a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet hiányában a 2021. évi 
költségvetésre vonatkozó iránymutatások 
csak a Parlament többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó általános álláspontját 
tükrözhetik;

1. sajnálja, hogy a tagállamoknak 
eddig nem sikerült megállapodásra jutniuk 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről, ami 
veszélyezteti az új programok időben 
történő elindítását, és ezáltal az Unió azon 
képességét, hogy legkésőbb 2040-ig 
megvalósítsa a nettó zéró üvegházhatású 
gázt kibocsátó gazdaságot, valamint az 
európai zöld megállapodás keretében az 
ahhoz kapcsolódó politikai prioritásait; 
megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keret 
az éves költségvetés alapja, és hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 
hiányában a 2021. évi költségvetésre 
vonatkozó iránymutatások csak a 
Parlament többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó általános álláspontját 
tükrözhetik;

Or. en

Módosítás 2
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a tagállamoknak 
eddig nem sikerült megállapodásra jutniuk 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről, ami 
veszélyezteti az új programok időben 

1. sajnálja, hogy a tagállamoknak 
eddig nem sikerült megállapodásra jutniuk 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről és a 
sajátforrás-rendszer reformjáról, ami 
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történő elindítását, és ezáltal az Unió azon 
képességét, hogy megvalósítsa politikai 
prioritásait; megjegyzi, hogy a többéves 
pénzügyi keret az éves költségvetés alapja, 
és hogy a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet hiányában a 2021. évi 
költségvetésre vonatkozó iránymutatások 
csak a Parlament többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó általános álláspontját 
tükrözhetik;

veszélyezteti az új programok időben 
történő elindítását, és ezáltal az Unió azon 
képességét, hogy megvalósítsa politikai 
prioritásait; megjegyzi, hogy a többéves 
pénzügyi keret az éves költségvetés alapja, 
és hogy a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet hiányában a 2021. évi 
költségvetésre vonatkozó iránymutatások 
csak a Parlament többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó általános álláspontját 
tükrözhetik;

Or. en

Módosítás 3
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a tagállamoknak 
eddig nem sikerült megállapodásra jutniuk 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről, ami 
veszélyezteti az új programok időben 
történő elindítását, és ezáltal az Unió azon 
képességét, hogy megvalósítsa politikai 
prioritásait; megjegyzi, hogy a többéves 
pénzügyi keret az éves költségvetés alapja, 
és hogy a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet hiányában a 2021. évi 
költségvetésre vonatkozó iránymutatások 
csak a Parlament többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó általános álláspontját 
tükrözhetik;

1. sajnálja, hogy a tagállamoknak 
eddig nem sikerült megállapodásra jutniuk 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretről, ami 
veszélyezteti az új programok időben 
történő elindítását és működését, és ezáltal 
az Unió azon képességét, hogy 
megvalósítsa politikai prioritásait; 
megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keret 
az éves költségvetés alapja, és hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 
hiányában a 2021. évi költségvetésre 
vonatkozó iránymutatások csak a 
Parlament többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó általános álláspontját 
tükrözhetik;

Or. en

Módosítás 4
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jens Geier
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetésben elegendő erőforrást kell 
rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy az 
Unió gyorsan megtehesse az éghajlati, 
biológiai sokféleségi és környezeti 
vészhelyzet kezeléséhez szükséges konkrét 
intézkedéseket; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
következő költségvetésnek lehetővé kell 
tennie az Unió számára a Párizsi 
Megállapodás szerinti kötelezettségei 
teljesítését, azt teljes mértékben össze kell 
hangolni a globális felmelegedés 1,5 °C 
alatt tartására irányuló céllal, és hozzá 
kell járulnia a biológiai sokféleség 
csökkenésének visszafordításához;

Or. en

Módosítás 5
Sandra Pereira

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy visszafordítsák a 
tervezett elavuláson alapuló ipari és 
kereskedelmi stratégiákat, amelyek 
keretében a termékeket rövid 
élettartamúra tervezik és azokat rövid időn 
belül ki kell cserélni, ami nem felel meg 
annak, hogy a termelést és a fogyasztást a 
bolygó korlátozott erőforrásaihoz kell 
igazítani; úgy véli továbbá, hogy a 
jogorvoslathoz és folyamatos technikai 
támogatáshoz való jog elengedhetetlen a 
termelés és a fogyasztás 
fenntarthatóságának eléréséhez;
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Or. pt

Módosítás 6
Christian Ehler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hozzáteszi, hogy az egyik fő 
politikai prioritás az EU ipari 
versenyképességének biztosítása, amely 
magában foglalja az uniós programok 
adminisztratív terheinek csökkentését és 
az állami támogatásra vonatkozó jelenlegi 
uniós szabályok felülvizsgálatát; úgy véli, 
hogy a gazdasági gyarapodás közvetlenül 
kapcsolódik a globális ipari 
versenyképességhez és a hatékony 
éghajlat-politikához;

Or. en

Módosítás 7
Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megismétli, hogy az uniós 
költségvetésnek az emberek javát kell 
szolgálnia, és elsősorban a fenntartható 
fejlődésre és a minőségi munkahelyekre, 
egy hatékonyabb és a megújuló 
energiaforrásokra épülő 
energiarendszerre való energetikai 
átalakulásra, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre és az energiaszegénység 
felszámolására kell összpontosítania;

Or. en
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Módosítás 8
Sandra Pereira

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólít a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (mkkv-k) 
támogatására törekvő költségvetési tételek 
alatti finanszírozás növelésére, különösen 
a finanszírozáshoz és az innovációhoz 
való hozzáférés tekintetében; e tekintetben 
felszólít arra, hogy a következő 
költségvetés tartalmazzon nagyobb 
támogatást az mkkv-k és képviseleti 
szervezeteik számára e területeken, 
valamint a jobb munkakörülmények 
előmozdítására irányuló intézkedéseket; 
felszólít továbbá a fokozott technikai 
támogatásra, valamint az uniós 
finanszírozáshoz és programokhoz 
hozzáférést kérő mkkv-k számára 
egyszerűbb és átláthatóbb pályázati 
eljárások bevezetésére;

Or. pt

Módosítás 9
Christian Ehler

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. kitart amellett, hogy a 
versenyképesség erősítése, a jövőbeli 
készségek fellendítése és a 
munkahelyteremtés érdekében jelentős 
beruházásokra lesz szükség az innováció 
terén, ideértve a digitális technológiákat 
és az energiaigényes ágazatokat is; 
emlékezteti a tagállamokat, hogy az 
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Európai horizont keretprogram a többéves 
pénzügyi keret legnagyobb kutatási és 
innovációs eszköze;

Or. en

Módosítás 10
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy ha az Unió 
legkésőbb 2050-ig el kívánja érni a nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást, 
amint azt a Bizottság európai zöld 
megállapodása is támogatja, akkor 
elengedhetetlen, hogy a 2021 és 2027 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretben ambiciózus és kötelező 
célt tűzzön ki az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadásokra; kéri e tekintetben 
legalább 50%-os cél kitűzését;

Or. en

Módosítás 11
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a közpénzeket 
nem lehet katonai vagy védelmi 
vonatkozású beruházásokra fordítani;

Or. en
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Módosítás 12
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. megismétli a káros támogatások 
fokozatos megszüntetésére, valamint az 
összes uniós alap és program közötti 
koherencia biztosítására irányuló 
felszólítását; ragaszkodik ahhoz, hogy ne 
legyenek jogosultak az uniós 
költségvetésből nyújtott támogatásra az 
olyan projektek és programok, amelyek 
nem felelnek meg a globális felmelegedés 
1,5°C alá történő korlátozására irányuló 
célkitűzésnek, vagy a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítására és 
visszafordítására irányuló célkitűzésnek;

Or. en

Módosítás 13
Sandra Pereira

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felszólít arra, hogy a különböző 
területeken a K+F kapacitások és 
tevékenységek közötti egyenlőtlenségek 
csökkentése céljából kiegyensúlyozott 
módon osszák el a pénzeszközöket a 
tagállamok között;

Or. pt

Módosítás 14
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. emlékeztet arra, hogy a Párizsi 
Megállapodás 2. cikke (1) bekezdésének c) 
pontja alapján a felek kötelesek 
biztosítani, hogy a források áramlása az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentésére és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
fejlesztésre irányuló célokhoz igazodjon; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a károkozás 
elkerülésének elvét építse be a többéves 
pénzügyi keretről és a saját forrásokról 
szóló rendeletbe, és biztosítsa annak 
végrehajtását az ágazati programokban;

Or. en

Módosítás 15
Sandra Pereira

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felszólít arra, hogy az uniós 
költségvetés olyan projektekre 
összpontosítson, amelyek előmozdítják és 
fokozzák a jogokkal, megfelelő fizetéssel, 
valamint biztonságos, stabil és 
szabályozott munkaviszonnyal járó 
munkahelyek létrehozását;

Or. pt

Módosítás 16
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet



AM\1199512HU.docx 11/62 PE648.347v01-00

HU

1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. felszólítja a Bizottságot, hogy 
nyújtson horizontális iránymutatást az 
éghajlat és a biológiai sokféleség 
védelmének biztosításával kapcsolatban, 
amelynek iránymutatásul kell szolgálnia a 
következő többéves pénzügyi keret 
valamennyi politikai tervezési 
dokumentuma tekintetében;

Or. en

Módosítás 17
Sandra Pereira

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. hangsúlyozza, hogy a következő 
uniós költségvetés szerinti pénzeszközöket, 
támogatásokat és programokat kizárólag 
polgári célú felhasználásra kell 
korlátozni;

Or. pt

Módosítás 18
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jens Geier

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. felszólítja a Bizottságot, hogy 
becslések helyett a tényleges kiadások 
alapján tegyen évente jelentést arról, hogy 
hogyan teljesülnek az éghajlatváltozással 
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és a biológiai sokféleséggel összefüggő 
szempontok érvényesítésével kapcsolatos 
célok; felszólítja továbbá a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő korrekciós 
mechanizmust arra az esetre, ha az 
éghajlattal és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kiadások nem érik el a 
kitűzött célokat;

Or. en

Módosítás 19
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jens Geier

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. kéri, hogy az éghajlattal és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
kiadások tervezése valamennyi politika és 
program kidolgozása során módszeresen 
történjen, és ne csak az éves költségvetési 
eljárás keretében utólagos számviteli 
gyakorlatként;

Or. en

Módosítás 20
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. felszólítja a Bizottságot, hogy 2020 
júliusáig terjesszen elő átfogó és részletes 
jogalkotási javaslatot az éghajlattal és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzések nyomon követésére, 
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elszámolására és érvényesítésére 
vonatkozóan, és kéri, hogy a Parlamentet 
szorosan vonják be e módszerek 
kidolgozásába;

Or. en

Módosítás 21
Patrizia Toia

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése 
és a Párizsi Megállapodással összhangban 
a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság és a leszerelés 
elengedhetetlen forrásait;

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése 
és a Párizsi Megállapodással összhangban 
a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; rámutat arra, hogy a 
közigazgatási hivatalok digitalizációja, 
valamint a digitális közigazgatási 
rendszerek interoperabilitása minden 
szinten kulcsszerepet tölt be a polgárok és 
vállalkozások legjobb érdekeinek 
szolgálatában; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság és a leszerelés 
elengedhetetlen forrásait;

Or. it

Módosítás 22
Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 2. kiemeli az új 1. fejezet („Egységes 
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(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése 
és a Párizsi Megállapodással összhangban 
a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság és a leszerelés 
elengedhetetlen forrásait;

piac, innováció és digitális gazdaság”) 
jelentőségét annak hangsúlyozásában, 
hogy az e területeken folytatott uniós 
fellépés fontos hozzáadott értéket képvisel 
a sürgős kihívások kezeléséhez való 
hozzájárulás szempontjából, például 
ahhoz, hogy az EU 2050-ig 
klímasemlegessé váljon;

Or. en

Módosítás 23
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése 
és a Párizsi Megállapodással összhangban 
a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság és a leszerelés 
elengedhetetlen forrásait;

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. 
fejezetnek („Egységes piac, innováció és 
digitális gazdaság”) az emberek 
szükségletein alapuló társadalmi fejlődés 
fellendítésére kell összpontosítania, és 
hozzá kell járulnia a megújuló 
energiaforrások és az 
energiahatékonysági intézkedések 
bevezetéséhez a Párizsi Megállapodásban 
vállalt kötelezettségek teljesítése és a nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés felgyorsítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 24
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése 
és a Párizsi Megállapodással összhangban 
a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság és a leszerelés 
elengedhetetlen forrásait;

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló és fenntartható gazdasági 
növekedés fellendítése és a Párizsi 
Megállapodással összhangban a 
klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság és a leszerelés 
elengedhetetlen forrásait;

Or. en

Módosítás 25
Jens Geier

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése 
és a Párizsi Megállapodással összhangban 
a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság és a leszerelés 
elengedhetetlen forrásait;

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése, 
az innováció terén betöltött vezető szerep 
fejlesztése és – például a fejlett és áttörést 
jelentő technológiákra irányuló kiegészítő 
és diszruptív kutatás támogatása révén – a 
Párizsi Megállapodással összhangban 
2050-re a klímasemleges gazdaságra és 
társadalomra való áttérés szempontjából;

Or. en

Módosítás 26
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése 
és a Párizsi Megállapodással összhangban 
a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság és a leszerelés 
elengedhetetlen forrásait;

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági és a fenntartható 
fejlődési céloknak megfelelő, fenntartható 
fejlődés fellendítése, valamint a Párizsi 
Megállapodással összhangban a 
klímasemleges gazdaságra és 
társadalomra való áttérés szempontjából; 
valamint a litvániai, szlovákiai és 
bulgáriai atomerőművek biztonságos 
leszereléséhez elegendő finanszírozás 
biztosítása szempontjából;

Or. en

Módosítás 27
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése 
és a Párizsi Megállapodással összhangban 
a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság és a leszerelés 
elengedhetetlen forrásait;

2. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
(„Egységes piac, innováció és digitális 
gazdaság”) meghatározó az innováción 
alapuló gazdasági növekedés fellendítése 
és a Párizsi Megállapodással összhangban 
a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. 
fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új 
Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonság elengedhetetlen 
forrásait;

Or. en
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Módosítás 28
Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet 
meghatározó az innováción alapuló 
gazdasági fejlődés és a tudásalapú 
innováció terén betöltött vezető szerep 
fellendítése terén, amivel az európai zöld 
megállapodás céljainak megfelelően 
hozzájárul a klímasemleges társadalomra 
való átálláshoz; kéri a Bizottságot, hogy a 
2021. évi költségvetésben biztosítson 
elegendő forrást az éghajlatváltozással 
kapcsolatos vészhelyzet kezelésére 
irányuló konkrét intézkedések gyors 
meghozatalára; ragaszkodik ahhoz, hogy 
a következő költségvetésnek lehetővé kell 
tennie az Unió számára a Párizsi 
Megállapodás szerinti kötelezettségei 
teljesítését, és azt teljes mértékben össze 
kell hangolni a globális felmelegedés 
1,5°C alatt tartására irányuló céllal;

Or. en

Módosítás 29
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a 
csúcstechnológiai iparágak olyan 
anyagokat igényelnek, amelyek nem 
mindig könnyen hozzáférhetők, és az 
európai normáknak és értékeknek teljes 
mértékben megfelelő ellátási láncok 
kialakításának ösztönzésével 
párhuzamosan olyan intézkedéseket 
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szorgalmaz, amelyek célja a termékek 
anyagtartalmának címkézése annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék a 
korlátozott erőforrások hasznosítását a 
termékek életciklusa alatt. Ugyanezen 
csúcstechnológiai ágazatokban és 
különösen a digitalizáció folyamatában 
szorgalmazza a digitalizációból eredő és 
negatív nettó szén-dioxid-kibocsátást 
eredményező hatékonyságnövekedés 
azonosítását és támogatását;

Or. en

Módosítás 30
Jens Geier

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli továbbá az új 5. fejezet 
(„Biztonság és védelem”) fontosságát, 
amely magában foglalja a nukleáris 
biztonság és a leszerelés elengedhetetlen 
forrásait;

Or. en

Módosítás 31
Jens Geier

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban, valamint arra, hogy a 
legutóbbi többéves pénzügyi keret során a 
sikeres pályázatok aránya folyamatosan 
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tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

alacsony maradt, ami azt jelenti, hogy a 
kutatás és innováció területén sokkal több 
magas színvonalú projektet lehetne 
finanszírozni, ha elegendő uniós 
finanszírozás állna rendelkezésre; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
ennek megfelelően terjessze elő a 2021. évi 
költségvetési tervezetet annak biztosítása 
érdekében, hogy folytatódjanak a kutatási 
és innovációs tevékenységek az EU 
stratégiai autonómiája, valamint az 
éghajlati célkitűzéseink elérése és a 
nemzetközi versenyképesség 
szempontjából alapvető fontosságú és a 
társadalom minden tagjának javát szolgáló 
területeken, mint például a dekarbonizáció, 
a digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alap- és alkalmazott 
kutatások, a demonstráció, a piaci 
integráció, valamint a piaci 
hiányosságokkal küzdő és ezért 
közfinanszírozásra támaszkodó területek 
fontosságára; hangsúlyozza e tekintetben, 
hogy a kutatást, fejlesztést és innovációt 
támogató valamennyi pénzügyi eszköznek 
– például az Európai horizontnak és az 
InvestEU-nak – támogatnia kell a teljes 
innovációs ciklust;

Or. en

Módosítás 32
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
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terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek a sürgető 
társadalmi kihívások – például az 
éghajlatváltozás, a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaság 
megvalósítása és a fenntartható fejlődési 
célok – kezelése és az EU stratégiai vezető 
szerepe szempontjából alapvető fontosságú 
és a polgárok és a társadalom javát 
szolgáló területeken, mint például a 
digitális, energetikai és közlekedési 
átalakulás, az egészségügy és az űrkutatás; 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak különösen a 
súlyos piaci hiányosságok és az 
elhanyagolt társadalmi kihívások által 
sújtott területeket kell támogatnia; 
emlékeztet ebben az összefüggésben az 
alapkutatások, valamint a kutatás és az 
innováció terén folytatott nemzetközi 
együttműködés fontosságára, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy támogassa a nemzetközi 
tudományos és technológiai 
megállapodásokat és a globális 
partnerségeket a Horizont 2020 
keretprogramban való nemzetközi 
részvétel csökkenő tendenciájának 
visszafordítása érdekében;

Or. en

Módosítás 33
Dan Nica

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével, mint 
a jövőbeli kihívások kezelésének, így az új 
zöld megállapodásnak a sikere iránti erős 
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terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

elköteleződéssel kapcsolatban; felhívja a 
figyelmet arra, hogy az Európai horizont 
költségvetésének 10 milliárd euróval 
történő csökkentése 25 év alatt 110 
milliárd euró összegű GDP-veszteséget, 
2040-ig 100 000 munkahely megszűnését, 
5300-zal kevesebb K+I projekt 
finanszírozását, 50 000-rel kevesebb 
kutató támogatását és 900 szabadalom 
elvesztését eredményezné. e tekintetben 
felhívja a Bizottságot, hogy ennek 
megfelelően terjessze elő a 2021. évi 
költségvetési tervezetet annak biztosítása 
érdekében, hogy a kutatási és innovációs 
tevékenységek hozzájáruljanak a kutatási 
és innovációs szakadék csökkentéséhez és 
az innovatív megoldások piaci 
bevezetésének megerősítéséhez; és 
folytatódjanak az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok, a társadalom és 
az ipar javát szolgáló területeken, mint 
például a digitális átalakulás, az 
egészségügy és az űrkutatás; emlékeztet 
ebben az összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 34
Christian Ehler

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
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autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az energetika, az 
egészségügy és az űrkutatás; emlékeztet 
ebben az összefüggésben az alap- és 
alkalmazott kutatások kiegyensúlyozott 
támogatásának 
szükségességére; emlékeztet arra, hogy a 
kutatási és innovációs partnerségek az 
együttműködésen alapuló kutatás 
előmozdításának és az iparnak a 
programba való bevonásának hatékony 
eszközei, így azokat meg kell erősíteni;

Or. en

Módosítás 35
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

3. a Horizont 2020 
alulfinanszírozásának kezelése érdekében 
emlékeztet a Parlament álláspontjára az 
Európai horizont program (2018-as árakon 
számított) 120 milliárd eurós teljes 
pénzügyi keretösszegével kapcsolatban; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
ennek megfelelően terjessze elő a 2021. évi 
költségvetési tervezetet annak biztosítása 
érdekében, hogy folytatódjanak a kutatási 
és innovációs tevékenységek az EU 
stratégiai autonómiája szempontjából 
alapvető fontosságú és a polgárok és a 
társadalom javát szolgáló területeken, mint 
például a digitális átalakulás, az 
egészségügy és az űrkutatás; emlékeztet 
ebben az összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára; hangsúlyozza, hogy az 
európai határokon túl is össze kell 
hangolni a tudományos és kutatási 
tevékenységeket, ezért megfelelő keretet 
kell biztosítani a nemzetközi 
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együttműködéshez, különösen a globális 
jellegű partnerségekben;

Or. en

Módosítás 36
Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban, és emlékeztet arra, hogy e 
költségvetés csökkentése 25 év alatt 110 
milliárd euró GDP-veszteséget, 2040-ig 
100 000 munkahely megszűnését és 5300-
zal kevesebb K+I projekt finanszírozását 
eredményezné; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy ennek megfelelően terjessze elő a 
2021. évi költségvetési tervezetet annak 
biztosítása érdekében, hogy folytatódjanak 
a kutatási és innovációs tevékenységek az 
EU stratégiai autonómiája, valamint az 
éghajlati célkitűzéseink elérése és a 
nemzetközi versenyképesség 
szempontjából alapvető fontosságú és a 
társadalom minden tagjának javát szolgáló 
területeken, mint például a 
dekarbonizáció, a digitális átalakulás, az 
egészségügy és az űrkutatás; emlékeztet 
ebben az összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 37
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája és a klímasemlegesség 2050-
re történő elérése szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 38
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy a kutatási és innovációs 
tevékenységek számára biztosítsanak 
ambiciózus és megszakítás nélküli 
finanszírozást többek között az EU 
stratégiai autonómiája szempontjából 
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digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

alapvető fontosságú és a polgárok és a 
társadalom javát szolgáló területeken, mint 
például a digitális átalakulás, az 
egészségügy és az űrkutatás; emlékeztet 
ebben az összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 39
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy a kutatási és innovációs 
tevékenységek kezeljék a társadalmi 
kihívásokat, és járuljanak hozzá a 
fenntartható és a lakosság igényein 
alapuló fejlődéshez; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 40
Paolo Borchia

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája és globális versenyképessége 
szempontjából alapvető fontosságú és a 
polgárok és a társadalom javát szolgáló 
területeken, mint például a digitális 
átalakulás, az egészségügy és az űrkutatás; 
emlékeztet ebben az összefüggésben az 
alapkutatások fontosságára;

Or. en

Módosítás 41
Ignazio Corrao

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai 
autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom 
javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az 
űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

3. emlékeztet a Parlament 
álláspontjára az Európai horizont program 
(2018-as árakon számított) 120 milliárd 
eurós teljes pénzügyi keretösszegével 
kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet annak biztosítása érdekében, 
hogy folytatódjanak és fokozódjanak a 
kutatási és innovációs tevékenységek az 
EU stratégiai autonómiája szempontjából 
alapvető fontosságú és a polgárok és a 
társadalom javát szolgáló területeken, mint 
például a digitális átalakulás, az 
egészségügy és az űrkutatás; emlékeztet 
ebben az összefüggésben az alapkutatások 
fontosságára;

Or. it
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Módosítás 42
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
uniós kutatási és innovációs politika 
éghajlattal kapcsolatos kiadásai nem 
állnak arányban az éghajlatváltozással és 
a környezettel kapcsolatos vészhelyzet 
mértékével; hangsúlyozza, hogy az 
Európai horizont keretében a 
felelősségteljes innovatív technológiákra, 
termékekre és vállalkozásokra, valamint 
nem technológiai megoldásokra fordított 
uniós kutatási és innovációs kiadásokat 
legalább 50%-ra kell növelni, a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz kapcsolódó kutatási és 
innovációs tevékenységekre pedig nem 
szabad több közberuházást fordítani;

Or. en

Módosítás 43
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
horizont program keretében megvalósuló 
küldetések és partnerségek alapvető 
szerepet játszanak majd a globális 
mobilitási kihívások kezelésében és az ipar 
korszerűsítésében, és az általuk lehetővé 
tett konkrét intézkedésekből fakadó 
technológiai fejlődés lehetővé teszi majd 
az EU és tagállamai számára, hogy 2050-
ig nettó nulla üvegházhatásúgáz-
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kibocsátású gazdaságot valósítsanak meg;

Or. en

Módosítás 44
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megismétli, hogy fokozni kell a 
kutatásba és innovációba történő 
befektetést a tudás megszerzésének 
megkönnyítése, a társadalmi fejlődés 
ösztönzése, az éghajlatváltozás kezelése, 
az életszínvonal minőségének növelése, 
valamint a fenntartható fejlődési célok 
elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 45
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy a kutatás és 
az innováció fontos szerepet játszik abban, 
hogy az éghajlatváltozás elleni, fő 
kihívásnak számító küzdelmet időben 
lehessen megvívni ahhoz, hogy legkésőbb 
2040-ig megvalósuljon a nulla nettó 
kibocsátású gazdaság; ezzel 
összefüggésben sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az uniós adófizetők pénzéből olyan 
projekteket finanszíroznak, amelyek az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben nem 
reziliensek; ezért kéri, hogy az ITER 
uniós költségvetését csoportosítsák át a 
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megújuló energiaforrásokra és az 
energiamegtakarításra; emlékeztet ebben 
az összefüggésben az „első az 
energiahatékonyság” elfogadott elvére, 
valamint arra a célkitűzésre, hogy az EU 
a megújuló energiaforrások tekintetében 
világelső legyen;

Or. en

Módosítás 46
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy az EUSZ 41. 
cikkének (2) bekezdése szerint katonai 
vagy védelmi vonatkozású fellépésekből 
eredő kiadásokat nem lehet az Unió 
költségvetésére terhelni;

Or. en

Módosítás 47
Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy az Unió 
Párizsi Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalása szerint az éghajlat-
politikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásra vonatkozó legalább 25%-
os célkitűzést ágazati célokon és az 
éghajlat-politika valamennyi vonatkozó 
pénzügyi programban való általános 
érvényesítésén keresztül kell 
megvalósítani és teljesíteni; úgy véli 
azonban, hogy jelentősen növelni kell az 
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éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásokat;

Or. en

Módosítás 48
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak maradéktalan végrehajtásához; 
megismétli, hogy jelentős finanszírozás és 
további beruházások szükségesek a zöld 
megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósításához, amelyek meghaladják a 
Bizottság által megállapított, visszafogott, 
260 milliárd eurós összeget; emlékeztet 
ebben az összefüggésben konkrétabban 
arra, hogy további forrásokra van szükség 
a tisztább technológiák kifejlesztésének és 
alkalmazásának felgyorsításához, 
beleértve a tiszta energiákkal kapcsolatos 
innovációkat, a megújuló energiát, a 
fenntartható fejlődést szolgáló alapokat és 
az energiaszegénység kezelését; emlékeztet 
továbbá annak fontosságára, hogy egy 
Méltányos Átalakítási Alapot hozzanak 
létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására; 
megismétli e tekintetben a Parlament azon 
álláspontját, hogy az új eszközöket új 
forrásokból kell finanszírozni;

Or. en
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Módosítás 49
Paolo Borchia

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó 
céljaihoz és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
Unió újraiparosítására, az energiaellátás 
biztosítására és a munkahelyteremtésre 
vonatkozó átfogó célokhoz, különösen a 
gazdasági válság által leginkább sújtott 
tagállamokban, lehetőség szerint az 
európai zöld megállapodással és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival 
összhangban; sajnálja, hogy az európai 
zöld megállapodás végrehajtásának 
közvetlen következményeként 2030-ig csak 
az energiaágazatban legalább 160 000 
elbocsátás várható európai szinten, és 
emlékeztet ebben az összefüggésben annak 
fontosságára, hogy egy Méltányos 
Átalakítási Alapot hozzanak létre a szénről 
való átállás és a szénfüggőség által 
hátrányosan érintett munkavállalókra és 
közösségekre gyakorolt társadalmi, 
társadalmi-gazdasági és környezeti hatások 
kezelése érdekében, és felszólít az alap 
stabil finanszírozására;

Or. en

Módosítás 50
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Erik Bergkvist, 
Monika Beňová, Carlo Calenda, Łukasz Kohut, Miroslav Číž

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
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céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra, ágazatokra és 
közösségekre gyakorolt társadalmi, 
társadalmi-gazdasági, technológiai és 
környezeti hatások kezelése érdekében; 
felszólít arra, hogy az egyéb finanszírozott 
programok csökkentése helyett további új 
pénzügyi forrásokból nyújtsanak stabil 
finanszírozást az alap számára;

Or. en

Módosítás 51
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak maradéktalan végrehajtásához; 
emlékeztet ebben az összefüggésben annak 
fontosságára, hogy egy Méltányos 
Átalakítási Alapot hozzanak létre a szénről 
való átállás és a szénfüggőség által 
hátrányosan érintett munkavállalókra és 
közösségekre gyakorolt társadalmi, 
társadalmi-gazdasági és környezeti hatások 
kezelése érdekében, és felszólít az alap 
stabil finanszírozására; emlékeztet arra, 
hogy a méltányos átalakítás 
finanszírozását a Párizsi Megállapodással 
összhangban álló konkrét és kötelező 
erejű dekarbonizációs tervek 
előrehaladásától kell függővé tenni, 
különös tekintettel a szén kivonására és a 
szén-dioxidot kibocsátó gazdasági régiók 
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átalakítására;

Or. en

Módosítás 52
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden releváns területének hozzá kell 
járulnia az európai zöld megállapodás 
átfogó céljaihoz és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
továbbá a gazdaság diverzifikálásának 
előmozdítására az érintett területeken; 
felszólít az alap fokozottabb 
finanszírozására, figyelembe véve, hogy az 
európai zöld megállapodásban foglalt új 
éghajlat-politikai törekvések bejelentése 
előtt 4,8 milliárd euró külön költségvetési 
forrást különítettek el erre a célra;

Or. en

Módosítás 53
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Erik Bergkvist, Monika Beňová, Miroslav Číž

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
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európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy meg kell őrizni az 
alap elosztásának tisztességes 
módszertanát a régiók és területek közötti 
földrajzi egyensúly biztosítása érdekében; 
felszólít az alap stabil finanszírozására;

Or. en

Módosítás 54
Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Robert Hajšel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; ezzel összefüggésben emlékeztet 
a méltányos átállási mechanizmus 
bevezetésének fontosságára, amely célzott 
támogatást nyújt a zöld gazdaságra való 
átállás által leginkább érintett régióknak 
és ágazatoknak; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy stabilan 
finanszírozzák a Méltányos Átalakítási 
Alapot a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
hogy az energetikai átalakulás idején 
egyetlen uniós régió se maradjon le;

Or. en
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Módosítás 55
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-
gazdasági és környezeti hatások kezelése 
érdekében, és felszólít az alap stabil 
finanszírozására;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre az energiaigényes iparágak 
és a fosszilis tüzelőanyagoktól függő 
régiók, köztük a leginkább peremterületi 
régiók számára, amelyek munkavállalóit 
és közösségeit hátrányosan fogja érinteni 
a tiszta energiára való átállás; e 
tekintetben felszólít az alap stabil 
finanszírozására, amelyet nem szabad a 
kohéziós politika és más költségvetési 
prioritások csökkentése révén 
ellensúlyozni;

Or. en

Módosítás 56
Patrizia Toia

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
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szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

szénfüggőség előidézte ipari 
szerkezetátalakítás által hátrányosan 
érintett munkavállalókra, ágazatokra és 
közösségekre gyakorolt társadalmi, 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
hatások, valamint a zöld megállapodás 
céljainak eléréséhez szükséges 
digitalizáció és technológiai átalakulás 
kezelése érdekében, és felszólít az alap 
stabil finanszírozására;

Or. it

Módosítás 57
Pietro Fiocchi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására; 
felszólít arra, hogy a Méltányos 
Átalakítási Alappal kapcsolatos 
beruházásokat zárják ki a hiányból a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
biztosítása érdekében;

Or. it

Módosítás 58
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
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Martin Hojsík

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének, többek között a 
bevételi oldalnak is hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására a 
multiplikátorhatás maximalizálása 
érdekében, de nem a többi uniós program 
kárára;

Or. en

Módosítás 59
András Gyürk, Edina Tóth

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
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és felszólít az alap stabil finanszírozására; és felszólít az alap stabil finanszírozására; 
amelynek új pénzeszközökből kell 
származnia, nem pedig más európai 
strukturális és beruházási alapok kárára;

Or. en

Módosítás 60
Jerzy Buzek

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására 
egy 9. fejezet („Környezetvédelmi és 
éghajlat-politika”) alá tartozó külön 
költségvetési sorból;

Or. en

Módosítás 61
Ivo Hristov

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés 
minden területének hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás átfogó céljaihoz 
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és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására;

és az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaihoz; emlékeztet ebben az 
összefüggésben annak fontosságára, hogy 
egy Méltányos Átalakítási Alapot 
hozzanak létre a szénről való átállás és a 
szénfüggőség által hátrányosan érintett 
munkavállalókra és közösségekre 
gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások kezelése érdekében, 
és felszólít az alap stabil finanszírozására 
és az egyes tagállamok egyedi 
jellemzőinek értékelésére;

Or. bg

Módosítás 62
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleménnyel összhangban elsőbbséget 
kell biztosítani az energiaszegénység 
kezelésére irányuló intézkedéseknek az 
alapvető energiaszolgáltatásokhoz való 
hozzáféréssel küzdő háztartások, 
különösen az egyszülős családok, az 
idősek és a fogyatékossággal élő 
személyek védelme érdekében; e 
tekintetben kiemeli az Energiaszegénységi 
Megfigyelőközpont (EPOV) által e 
jelenség leküzdése érdekében végzett 
munkát;

Or. en

Módosítás 63
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
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4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít arra, hogy minden 
infrastrukturális beruházás legyen 
összhangban az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvével és azzal a 
célkitűzéssel, hogy a globális 
felmelegedést 1,5°C alatt kell tartani, 
valamint hogy ellenálló legyen az 
éghajlatváltozás káros hatásaival 
szemben; kéri, hogy az ÜHG-kibocsátást 
építsék be a projekt teljes életciklusára 
vonatkozó kötelező költség-haszon 
elemzésbe a legvalószínűbb 
alapforgatókönyv és az eszközök 
elértéktelenedésének elkerülésére 
irányuló kifejezett megfontolás alapján;

Or. en

Módosítás 64
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz fontosságát, 
amely kulcsfontosságú eszköz az 
energiaunió céljainak eléréséhez és az 
Unió Párizsi Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak 
megkönnyítéséhez, és megfelelő 
előirányzatokat kér a programhoz, 
különösen annak energiaügyi ágához;

Or. en

Módosítás 65
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri, hogy hozzanak létre 
költségvetési tételeket a termelési 
kapacitás hiányosságai és az ipari 
termelési eszközök elavulása terén 
tapasztalható hiányosságok kezelésére, 
ezáltal előmozdítva az ipari fejlődést, 
különös figyelemmel a gazdaság ezen 
ágazatában a fejlesztési hiányossággal 
rendelkező tagállamokra;

Or. en

Módosítás 66
Paolo Borchia

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
más szükséghelyzeti alapok, például az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap (EGAA) korlátozott hatást 
gyakoroltak a munkanélküliség elleni 
küzdelemre, és megjegyzi, hogy hasonló 
hiányosságok valószínűleg a Méltányos 
Átalakítási Alapra is hatással lesznek;

Or. en

Módosítás 67
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ezért hangsúlyozza, hogy az 
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Európai horizont kutatási és innovációs 
programnak kulcsszerepet kell játszania 
annak érdekében, hogy a költségvetés 
megfelelően hozzájáruljon az európai zöld 
megállapodás általános céljaihoz;

Or. en

Módosítás 68
Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, különös 
tekintettel a mesterséges intelligenciára, a 
kiberbiztonságra és a szuper-
számítástechnikára, amelyek 
kulcsfontosságúak lesznek Európa 
digitális korszakhoz való alkalmazkodása 
és a digitális szuverenitás elérése 
szempontjából, és amelynek a lehető 
leghamarabb működésbe kell lépnie az EU 
versenyképesebbé tétele érdekében az 
Unió digitalizációjának fokozása és az 
európai gazdaság, a közszféra és a 
polgárok digitális integrációja révén; e 
tekintetben hangsúlyozza azoknak az 
intézkedéseknek a fontosságát, amelyek 
lehetővé teszik az európai polgárok 
számára, hogy magas szintű digitális 
készségeket fejlesszenek ki, többek között 
a digitális szakadék áthidalása és az IKT-
ágazatban a nemek közötti szakadék 
csökkentése céljából;

Or. en

Módosítás 69
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Erik Bergkvist, 
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Dan Nica, Monika Beňová, Miroslav Číž

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak 
az összkiadásokra vonatkozó legfrissebb 
tervei nem kielégítőek, és az 
éghajlatváltozással és a digitális átállással 
kapcsolatos nagyratörő politikai célokkal 
összhangban a költségvetés növelését kéri; 
megismétli, hogy át kell alakítani az EU 
saját forrásainak rendszerét azzal a céllal, 
hogy enyhítsék a tagállamok GNI-
hozzájárulásainak túlsúlyát; kiemeli, hogy 
ambiciózus költségvetési tervezetre van 
szükség, különösen az olyan új programok 
esetében, mint a Digitális Európa program, 
amelynek a lehető leghamarabb 
működésbe kell lépnie az EU 
versenyképesebbé tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 70
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében; hangsúlyozza a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos kutatás és 
innováció megfelelő finanszírozásának 
fontosságát a programok széles körében 
annak érdekében, hogy teljes mértékben 
ki lehessen aknázni a digitális eszközök 
jelenlegi és jövőbeli generációiban rejlő 
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lehetőségeket, különös figyelmet fordítva 
arra a kihívásra, hogy egyes 
tagállamokban viszonylag alacsony a 
mesterséges intelligenciára való 
felkészültség;

Or. en

Módosítás 71
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Martin Hojsík

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
amelynek a lehető leghamarabb 
működésbe kell lépnie az EU 
versenyképesebbé tétele érdekében; 
elismeri különösen az olyan új programok 
fontos szerepét, mint a Digitális Európa 
program, amelynek célja a beruházások 
fellendítése az olyan létfontosságú 
jövőbeli területeken, mint a szuper-
számítástechnika, a mesterséges 
intelligencia, a kiberbiztonság és a magas 
szintű digitális készségek, ezáltal 
maximalizálva a digitalizáció előnyeit és 
erősítve az EU technológiai kapacitásait;

Or. en

Módosítás 72
Evžen Tošenovský, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
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különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében;

különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében; e tekintetben hangsúlyozza az 
űrprogram – nevezetesen annak Galileo, 
EGNOS és Kopernikusz komponensei – 
stratégiai jelentőségét a klímasemleges és 
digitalizált gazdaságra való átállás, 
valamint az európai stratégiai autonómia 
erősítéséhez való hozzájárulása 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 73
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében; határozottan ellenez minden 
csökkentést, különösen azokon a 
területeken, amelyek célja a digitális 
kornak megfelelő, emberközpontú, 
biztonságos és jövőorientált digitalizált 
társadalom biztosítása;

Or. en

Módosítás 74
Paolo Borchia

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus 
költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
pénzügyi becsléseivel összhangban álló, 
reális költségvetési tervezetre van szükség, 
különösen az olyan új programok esetében, 
mint a Digitális Európa program, amelynek 
a lehető leghamarabb működésbe kell 
lépnie az EU versenyképesebbé tétele 
érdekében;

Or. en

Módosítás 75
Zdzisław Krasnodębski, Grzegorz Tobiszowski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Védelmi Alap nagyra törő költségvetés-
tervezetére van szükség az alap általános 
célkitűzésének elérése, nevezetesen az 
európai védelmi technológiai és ipari 
bázis versenyképességének, 
hatékonyságának és innovációs 
képességének Unió-szerte történő 
előmozdítása érdekében; hangsúlyozza az 
Európai Védelmi Alap fontosságát, amely 
a védelmi ipar szereplői, különösen a kkv-
k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
közötti határokon átnyúló együttműködés 
Unió-szerte történő kiszélesítésének 
kulcsfontosságú eszköze; emlékeztet arra, 
hogy az alap fontos szerepet tölt be egyes 
NATO-szövetségesek védelmi kiadásokra 
vonatkozó egyenlőbb tehermegosztásra 
irányuló felhívásainak az Atlanti-óceán 
mindkét partján történő 
megválaszolásában;

Or. en
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Módosítás 76
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a zöld 
megállapodás céljainak eléréséhez és 
előrehaladásának megfelelő nyomon 
követéséhez, valamint az Európai Unión 
belüli egyik fontos gazdasági tevékenység 
támogatásához alapvetően fontos 
általában az európai űrprogram és 
különösen a Kopernikusz komponens; e 
tekintetben felszólít a világűrből történő 
környezetvédelmi megfigyelésre szánt 
erőforrások növelésére, valamint az 
űrforgalom és az űrszemét kezelésének 
ökológiai megközelítésére;

Or. en

Módosítás 77
Carlos Zorrinho

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az EU 
űrprogramjának mint olyan politikának a 
fontosságát, amely lehetővé teszi a 
közszolgáltatások javítását és a 
növekedést, és amelynek megfelelő 
finanszírozásra van szüksége ahhoz, hogy 
meg tudjon felelni különösen a zöld 
megállapodás keretében az előttünk álló 
kihívásoknak;

Or. en
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Módosítás 78
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást;

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak, az újonnan létrehozott 
munkahelyek javát ők hozzák létre, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban, valamint a 
K+I eredményeinek bevezetésében; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást; hangsúlyozza, 
hogy meg kell könnyíteni a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférését, és 
ezzel összefüggésben emlékeztet az 
Európai Innovációs Tanács (EIC) 
szerepére az élvonalbeli innovátorok, 
vállalkozók és kisvállalkozások 
támogatásában;

Or. en

Módosítás 79
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
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létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást;

létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást; hangsúlyozza, 
hogy az InvestEU-nak és más pénzügyi 
eszközöknek támogatniuk kell a teljes 
kutatási, fejlesztési és innovációs ciklust, 
biztosítaniuk kell, hogy az 
alulfinanszírozott kutatási területek 
elsőbbséget élvezzenek, és hogy az 
innovációk eljussanak a piacra és a 
társadalom javát szolgálják;

Or. en

Módosítás 80
Giorgos Georgiou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai 
Stratégiai Beruházási Alapról (ESBA) és 
más pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra 
való zökkenőmentes átállást;

6. hangsúlyozza a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fontosságát, amelyek 
az uniós gazdaság alapvető részét képezik, 
mivel sok minőségi munkahelyet 
biztosíthatnak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; felszólít 
ezért arra, hogy a 2021. évi 
költségvetésben erőteljesebben 
támogassák a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat és képviseleti 
szervezeteiket, ezáltal hozzájárulva piaci 
helyzetük megerősítéséhez, a 
technológiához való hozzáférés 
javításához és a minőségi 
munkakörülmények előmozdításához;

Or. en
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Módosítás 81
Paolo Borchia

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást;

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; elismeri, 
hogy a kkv meghatározása 
tagállamonként jelentős eltéréseket mutat, 
és kéri, hogy uniós eszközök révén 
biztosítsák a kisebb vállalkozások, például 
a kevesebb mint 10 munkavállalót 
foglalkoztató mikrovállalkozások 
bevonását; sürgeti ezért a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a COSME-ról az új 
egységes piaci programra, valamint az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapról 
(ESBA) és más pénzügyi eszközökről az 
InvestEU-ra való zökkenőmentes átállást;

Or. en

Módosítás 82
Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
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pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást;

pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást; hangsúlyozza, 
hogy a pénzügyi eszközöknek 
támogatniuk kell a teljes kutatási, 
fejlesztési és innovációs ciklust, biztosítva, 
hogy az alulfinanszírozott kutatási 
területek innovációi könnyebben 
eljussanak a piacra és a társadalom javát 
szolgálják;

Or. en

Módosítás 83
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást;

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; úgy véli, 
hogy kedvező üzleti környezetet kell 
biztosítani a kkv-k számára, és támogatni 
kell a kkv-klasztereket és -hálózatokat; 
sürgeti ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa 
a COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást;

Or. en

Módosítás 84
Ignazio Corrao

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást;

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban, ennélfogva 
az ezeket támogató programok megfelelő 
szintű finanszírozására szólít fel; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást és a megfelelő 
finanszírozást;

Or. it

Módosítás 85
Christian Ehler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást;

6. hangsúlyozza a kkv-k és az induló 
innovatív vállalkozások fontosságát, 
amelyek az uniós gazdaság alapvető részét 
képezik, mivel sok munkahelyet 
biztosítanak az Unión belül, és 
létfontosságú szerepet játszanak a 
kutatásban és az innovációban; üdvözli az 
új Európai Innovációs Tanácsot; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról (ESBA) és más 
pénzügyi eszközökről az InvestEU-ra való 
zökkenőmentes átállást;

Or. en
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Módosítás 86
Christian Ehler

Véleménytervezet
6  bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

mivel az Uniónak erősítenie kell az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést, és be kell fektetnie ennek új 
forrásaiba; hangsúlyozza a kreatív és 
kulturális iparágakban mint a növekedés 
és a munkahelyteremtés motorjaiban rejlő 
hatalmas kiaknázatlan lehetőségeket, 
mivel jelentős hatást gyakorolnak az olyan 
területeken mint az új üzleti modellek, a 
kreativitás és az innováció, a digitalizáció 
és a készségfejlesztés; elismeri, hogy a 
kulturális és kreatív ágazatok 
kulcsfontosságú szerepet játszanak 
Európa újraiparosításában, és stratégiai 
szerepet töltenek be abban, hogy innovatív 
tovagyűrűző hatásokat váltsanak ki más 
iparágakban, például az 
idegenforgalomban, a 
kiskereskedelemben és a digitális 
technológiákban; hangsúlyozza, hogy a 
kulturális és kreatív ágazatok 
finanszírozását és finanszírozáshoz való 
hozzáférését prioritásként kell kezelni a 
többéves pénzügyi keretben;

Or. en

Módosítás 87
Valerie Hayer, Martina Dlabajová, Christophe Grudler

Véleménytervezet
6  bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

emlékeztet a Parlament álláspontjára az 
űrprogram (2018-as árakon számított) 15 
milliárd eurós teljes pénzügyi 
keretösszegével kapcsolatban; e 
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tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
egy nagyra törő uniós űrpolitika 
biztosítása érdekében ennek megfelelően 
terjessze elő a 2021. évi költségvetési 
tervezetet; hangsúlyozza az Európai 
GNSS Ügynökség (GSA) megfelelő 
finanszírozásának szükségességét annak 
biztosítása érdekében, hogy képes legyen 
elvégezni a rábízott valamennyi új 
küldetést;

Or. en

Módosítás 88
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kitart amellett, hogy a kiemelt 
energetikai infrastrukturális projektek 
kiválasztását sürgősen felül kell vizsgálni, 
és a további kiadásokat teljes mértékben 
össze kell hangolni a zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó politikákkal, 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekkel és az EBB energetikai 
hitelezési politikájával;

Or. en

Módosítás 89
Evžen Tošenovský, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az uniós 
ügynökségek fontos szerepet játszanak a 
jogalkotó által kitűzött szakpolitikai célok 

7. emlékeztet arra, hogy az uniós 
ügynökségek fontos szerepet játszanak a 
jogalkotó által kitűzött szakpolitikai célok 
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elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal 
és felelősségi köreikkel összhangban álló 
finanszírozást és személyzetet kér 
valamennyi ügynökség számára; különösen 
hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell 
erősíteni az Energiaszabályozók Európai 
Együttműködési Ügynökségét (ACER), 
amely évek óta alulfinanszírozott és 
létszámhiánnyal küzd; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság már a költségvetési 
tervezetében foglalkozzon ezzel a 
problémával.

elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal 
és felelősségi köreikkel összhangban álló 
finanszírozást és személyzetet kér 
valamennyi ügynökség számára; különösen 
hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell 
erősíteni a következő uniós 
ügynökségeket:

– az Energiaszabályozók Európai 
Együttműködési Ügynöksége (ACER), 
amely évek óta alulfinanszírozott és 
létszámhiánnyal küzd; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság már a költségvetési 
tervezetében foglalkozzon ezzel a 
problémával;
– az Európai Unió Űrprogramügynöksége 
(EUSPA), amely az Európai GNSS 
Ügynökség (GSA) jogutódja lesz; 
emlékeztet, hogy a Parlament minden 
évben rámutatott az erőforráshiányra a 
Galileo és az EGNOS kritikus biztonsága 
tekintetében; sajnálja, hogy a Bizottság az 
űrprogramra vonatkozó javaslatában nem 
növelte kellőképpen az emberi és pénzügyi 
erőforrásokat ahhoz, hogy tükrözze ezt a 
hiányosságot és az ügynökségre ruházott 
új feladatokat; kiemeli, hogy az 
űrprogramról szóló ideiglenes 
intézményközi megállapodás tovább 
bővítette az EUSPA feladatainak listáját.

Or. en

Módosítás 90
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az uniós 7. emlékeztet arra, hogy az uniós 
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ügynökségek fontos szerepet játszanak a 
jogalkotó által kitűzött szakpolitikai célok 
elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal 
és felelősségi köreikkel összhangban álló 
finanszírozást és személyzetet kér 
valamennyi ügynökség számára; különösen 
hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell 
erősíteni az Energiaszabályozók Európai 
Együttműködési Ügynökségét (ACER), 
amely évek óta alulfinanszírozott és 
létszámhiánnyal küzd; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság már a költségvetési 
tervezetében foglalkozzon ezzel a 
problémával.

ügynökségek fontos szerepet játszanak a 
jogalkotó által kitűzött szakpolitikai célok 
elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal 
és felelősségi köreikkel összhangban álló 
finanszírozást és személyzetet kér 
valamennyi ügynökség számára; különösen 
hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell 
erősíteni az Energiaszabályozók Európai 
Együttműködési Ügynökségét (ACER), 
amely évek óta alulfinanszírozott és 
létszámhiánnyal küzd; sajnálatát fejezi ki 
továbbá a GSA és a BEREC folyamatos 
alulfinanszírozottsága miatt; ragaszkodik 
ahhoz, hogy a Bizottság már a 
költségvetési tervezetében foglalkozzon 
ezzel a problémával; megjegyzi, hogy bár 
a decentralizált ügynökségek a 
költségvetési gazdálkodás terén számos 
hasonlóságot mutatnak, az egységesen 
alkalmazandó megközelítések károsnak 
bizonyultak egyes ügynökségek hatékony 
és eredményes irányítása tekintetében; 
úgy véli, hogy az 5%-os 
személyzetcsökkentési cél és az 
ügynökségek átcsoportosítási kerete 
egyszeri intézkedések; megismétli, hogy a 
jövőben ellenezni fog minden hasonló 
megközelítést;

Or. en

Módosítás 91
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az uniós 
ügynökségek fontos szerepet játszanak a 
jogalkotó által kitűzött szakpolitikai célok 
elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal 
és felelősségi köreikkel összhangban álló 
finanszírozást és személyzetet kér 
valamennyi ügynökség számára; különösen 

7. emlékeztet arra, hogy az uniós 
ügynökségek fontos szerepet játszanak a 
jogalkotó által kitűzött szakpolitikai célok 
elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal 
és felelősségi köreikkel összhangban álló 
finanszírozást és személyzetet kér 
valamennyi ügynökség számára; különösen 
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hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell 
erősíteni az Energiaszabályozók Európai 
Együttműködési Ügynökségét (ACER), 
amely évek óta alulfinanszírozott és 
létszámhiánnyal küzd; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság már a költségvetési 
tervezetében foglalkozzon ezzel a 
problémával.

hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell 
erősíteni az Energiaszabályozók Európai 
Együttműködési Ügynökségét (ACER), 
amely évek óta alulfinanszírozott és 
létszámhiánnyal küzd, ami veszélyezteti az 
ACER működését és azon képességét, 
hogy ellássa a nyomon követéssel és a 
piaci átláthatósággal kapcsolatos 
feladatait, valamint a közelmúltbeli 
jogszabályok – többek között a tiszta 
energiáról szóló csomag – révén 
ráruházott további feladatokat; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság már a 
költségvetési tervezetében foglalkozzon 
ezzel a problémával.

Or. en

Módosítás 92
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az uniós 
ügynökségek fontos szerepet játszanak a 
jogalkotó által kitűzött szakpolitikai célok 
elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal 
és felelősségi köreikkel összhangban álló 
finanszírozást és személyzetet kér 
valamennyi ügynökség számára; különösen 
hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell 
erősíteni az Energiaszabályozók Európai 
Együttműködési Ügynökségét (ACER), 
amely évek óta alulfinanszírozott és 
létszámhiánnyal küzd; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság már a költségvetési 
tervezetében foglalkozzon ezzel a 
problémával.

7. emlékeztet arra, hogy az uniós 
ügynökségek fontos szerepet játszanak a 
jogalkotó által kitűzött szakpolitikai célok 
elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal 
és felelősségi köreikkel összhangban álló 
finanszírozást és személyzetet kér 
valamennyi ügynökség számára; különösen 
hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell 
erősíteni az Energiaszabályozók Európai 
Együttműködési Ügynökségét (ACER), 
amely évek óta alulfinanszírozott és 
létszámhiánnyal küzd, ugyanakkor 
tevékenységei köre és feladatai a 
közelmúltban kibővültek; ragaszkodik 
ahhoz, hogy a Bizottság már a 
költségvetési tervezetében foglalkozzon 
ezzel a problémával.

Or. en
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Módosítás 93
Dan Nica, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a figyelmet arra, hogy 
jelentős beruházásra van szükség az 
európai zöld megállapodás által kitűzött 
célok eléréséhez, amihez mind a köz-, 
mind a magánszektor részéről forrásokat 
kell mozgósítani; felhívja a Bizottságot, 
hogy alakítsa át az EU saját forrásainak 
rendszerét, és egyéb intézkedések mellett 
tegyen javaslatot a nagy multinacionális 
vállalatok abban az országban történő 
megadóztatására, ahol nyereséget 
termelnek, a pénzügyi tranzakciós adóra 
és egy szén-dioxid-kibocsátást 
ellensúlyozó mechanizmusra.

Or. en

Módosítás 94
Carlos Zorrinho
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében
Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy biztosítani 
kell az európai űrprogram 
finanszírozását, mivel ellenkező esetben ez 
súlyosan aláásná a meglévő kiemelt 
programokat, a Galileót és a 
Kopernikuszt, és megnehezítené fontos új 
programok, nevezetesen a GovSatCom és 
a világűr-megfigyelési rendszer 
elindítását, ami korlátozná Európa vezető 
szerepét az olyan releváns ágazatokban, 
mint a biztonság, a védelem, a polgári és a 
környezetvédelem;
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Módosítás 95
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy a BEREC 
Hivatal még nem érte el a kritikus 
tömeget, és még mindig nem rendelkezik 
néhány kulcsfontosságú kapacitással, ami 
veszélyezteti a 2018. évi Elektronikus 
Hírközlési Kódexben és a BEREC-
rendeletben meghatározott új 
megbízatásának teljesítését; ezenkívül ezt 
a legkisebb decentralizált uniós 
ügynökséget sújtotta a legnagyobb 
létszámleépítés az előző években;

Or. en

Módosítás 96
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az új 
programokat és politikai prioritásokat, 
többek között a Méltányos Átalakítási 
Alapot, az Európai Védelmi Alapot és a 
zöld megállapodás keretében meghozandó 
valamennyi intézkedést új forrásoknak 
kell kísérniük; hangsúlyozza e 
tekintetben, hogy a többéves pénzügyi 
keret és a 2021-es költségvetés 
csökkentése visszalépést jelentene;

Or. en
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Módosítás 97
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy 
garantálja a kifizetések időben történő, 
megfelelő szintű folyósítását a programok 
hatékony végrehajtásának biztosítása 
érdekében, amelyeket egyébként gyakran 
hátrányosan érint a támogatások és 
kifizetések késedelmes folyósítása.

Or. en

Módosítás 98
Jens Geier

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy szükség van az 
európai mobilitási ágazat reformjára 
annak érdekében, hogy fenntartható, 
tiszta és versenyképes közlekedés 
valósuljon meg az Unióban, hogy az uniós 
gépjárműipar igazodni tudjon a jövő 
kihívásaihoz, és hogy teljesíteni lehessen 
éghajlat-politikai célkitűzéseinket; kiemeli 
ezért, hogy elegendő finanszírozást kell 
biztosítani az e célokat támogató 
programok, mint például az Európai 
horizont és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz számára;

Or. en

Módosítás 99
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Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. emlékeztet arra, hogy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásokra irányuló erőfeszítéseket az új 
többéves pénzügyi keret időszakában az 
uniós kiadások legalább 25%-ára, az éves 
kiadási céloknak pedig 30%-ára kell 
növelni a lehető leghamarabb, tiszteletben 
tartva ugyanakkor az egyéb programok 
magasabb egyedi célkitűzéseit, például az 
Európai horizont program tekintetében 
elfogadott 35%-ot; sürgeti a Bizottságot, 
hogy a 2021. évi költségvetést úgy alakítsa 
ki, hogy az hozzájáruljon ezekhez a 
célokhoz;

Or. en

Módosítás 100
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. megfelelő finanszírozást kér az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
számára, különösen annak energetikai és 
IKT ága számára az energiaunió 
kiteljesítésének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 101
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7e. hangsúlyozza, hogy a 2020 végéig 
tartó  átmeneti időszak lejártával továbbra 
is örömmel fogadjuk az Egyesült 
Királyság részvételét az ITRE bizottság 
hatáskörébe tartozó uniós programokban, 
például az Európai horizont programban; 
megjegyzi azonban, hogy ez a részvétel 
nem vonhat maga után az uniós 
költségvetésből az Egyesült Királyságba 
irányuló nettó transzfereket; úgy véli 
továbbá, hogy az Egyesült Királyság uniós 
programokban való további részvételének 
méltányos egyensúlyt kell biztosítania az 
uniós programban részt vevő harmadik 
ország hozzájárulásai és hasznai 
tekintetében, és a részvétel nem ruházhat 
döntéshozatali hatáskört a harmadik 
országra; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy elegendő kötelező 
rendelkezés és garancia álljon 
rendelkezésre az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmére és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásra 
vonatkozóan azon programok 
tekintetében, amelyekben az Egyesült 
Királyság részt venne, többek között az 
ellenőrzés és az audit, a csalás esetén 
folytatott nyomozás, a Bizottság szervezeti 
egységei, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF), az Európai Ügyészség, 
az Európai Számvevőszék hozzáférési 
jogának, valamint az Európai Parlament 
ellenőrzési jogának tiszteletben tartása 
tekintetében.

Or. en


