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Módosítás 1
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel Európa iparstratégiájának 
tükröznie kell értékeinket és szociális piaci 
hagyományainkat, és elő kell mozdítania 
Európa szuverenitását;

Or. en

Módosítás 2
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szellemi tulajdonra 
vonatkozó, aktualizált uniós politika hozzá 
fog járulni az Unió technológiai és 
digitális szuverenitásának 
megerősítéséhez azáltal, hogy a 
szellemitulajdon-jogok fogják 
meghatározni az európai vállalkozások 
piaci értékét és versenyképességét, például 
a márkák, formatervezési minták, 
szabadalmak, adatok, know-how-k és 
algoritmusok révén;

 Or. en

Módosítás 3
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. cikke 
előírja, hogy bizonyos állami támogatások 
a belső piaccal összeegyeztethetőnek 
tekinthetők, nevezetesen akkor, ha a 
támogatás egy közös európai érdeket 
szolgáló fontos projekt megvalósítását 
mozdítaná elő;

Or. en

Módosítás 4
Marie Toussaint

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy az EU 
iparstratégiája az európai zöld 
megállapodás kulcsfontosságú eleme, és 
szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy 
előmozdítsa, maximalizálja és teljes 
mértékben biztosítsa a benne foglalt 
célkitűzések és klímasemlegességi cél 
elérését; e tekintetben úgy véli, hogy e 
stratégiának egy hosszú távú szabályozási 
kereten kell alapulnia, amely magában 
foglal egy átfogó kibocsátási pályát az 
uniós éghajlat-politikai jogszabályban 
meghatározott nulla nettó kibocsátás felé, 
egyértelmű időközi célokkal és 
mutatókkal, valamint a fosszilis 
energiahordozókon alapuló folyamatok 
fokozatos megszüntetésére és 
klímasemlegessé tételére vonatkozó 
konkrét ütemtervvel, hozzájárulva 
ugyanakkor a Párizsi Megállapodás és az 
ENSZ fenntartható fejlődési menetrendje 
szerinti uniós kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez; hangsúlyozza, hogy az EU-
nak csökkentenie kell ökológiai 
lábnyomát, és tiszteletben kell tartania 
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bolygónk tűrőképességének határait az 
emberiség biztonságos cselekvési 
mozgásterének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 5
Marie Toussaint

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. emlékeztet arra, hogy a 
Szerződések és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája értelmében az Unió olyan 
értékeken alapul, mint az emberi méltóság 
tiszteletben tartása, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok 
tiszteletben tartása, és elkötelezte magát a 
társadalmi haladás és a környezetvédelem 
legmagasabb szintű normáinak 
előmozdítása mellett; megismétli, hogy az 
uniós intézmények jogi kötelezettsége, 
hogy ezeket az elveket minden uniós 
jogalkotási és/vagy szakpolitikai fejlesztés 
során alkalmazzák és érvényre juttassák;

Or. en

Módosítás 6
Marie Toussaint

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a Covid19-
válság súlyosan érintette a világban a 
termelést, az Európai Uniót pedig jövőbeli 
iparstratégiájának átgondolására 

1. megállapítja, hogy a Covid19-
válság ismét rávilágított a polgárok között 
európai és globális szinten fennálló súlyos 
társadalmi egyenlőtlenségekre; 
hangsúlyozza, hogy el kell mozdulni a 
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késztette; szociális, zöld, nemek közötti 
egyenlőségen alapuló és inkluzív, 
méltányos átállás felé, amelynek 
középpontjában a minőségi munkahelyek 
létrehozása áll, és amelynek célja a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, a 
magas munkanélküliség, a munka 
bizonytalansága és a nem hatékony 
szociális védelem elleni küzdelem, az 
EUMSZ 9. cikkében foglalt horizontális 
szociális záradék teljes körű 
működőképessé tétele révén; e tekintetben 
felhívja a Bizottságot, hogy szorosan 
kapcsolja össze az uniós iparstratégiát a 
szociális jogok európai pillérének 
végrehajtására irányuló, küszöbön álló 
cselekvési tervvel;

Or. en

Módosítás 7
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a Covid19-
válság súlyosan érintette a világban a 
termelést, az Európai Uniót pedig jövőbeli 
iparstratégiájának átgondolására 
késztette;

1. megjegyzi, hogy a jövőbeli uniós 
iparstratégiáról szóló bizottsági javaslatot 
a Covid19-válság legelején tették közzé, és 
azt azóta az európai ipar és kkv-k számára 
további gazdaságélénkítő 
intézkedéscsomaggal egészítették ki; 
megjegyzi, hogy a stratégia az első 
szakaszban a vállalkozások 
helyreállítására, a második szakaszban 
pedig az újjáépítésre és az átalakításra 
összpontosít;

Or. en

Módosítás 8
Daniel Buda
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a Covid19-
válság súlyosan érintette a világban a 
termelést, az Európai Uniót pedig jövőbeli 
iparstratégiájának átgondolására 
késztette;

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
világszerte jelentős hatást gyakorolt a 
globális termelésre és az államok közötti 
kapcsolatokra, és arra késztette az Európai 
Uniót, hogy átgondolja jövőbeli 
iparstratégiáját, annak fejlesztése és 
bővítése, valamint a jelenlegi helyzethez 
való alkalmazkodás tekintetében;

Or. ro

Módosítás 9
Marie Toussaint

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy maximalizálják a 
méltányos átállást biztosító alapban rejlő 
potenciált az új, fenntartható 
foglalkoztatási lehetőségekbe való 
beruházások előmozdítása, valamint a 
munkavállalók, álláskeresők és a 
munkaerőpiacon kívüli személyek 
továbbképzésének és átképzésének 
támogatását célzó horizontális oktatási, 
képzési és szakképzési politikák és 
programok végrehajtása érdekében, 
biztosítva ugyanakkor mindenki számára 
a megkülönböztetés nélküli, egyenlő 
hozzáférést; emlékeztet arra, hogy az 
iparstratégiának védenie kell a platform-
munkavállalók jogait, és teljes mértékben 
összhangban kell lennie az Unió alapvető 
jogaival;

Or. en



PE653.898v01-00 8/45 AM\1208312HU.docx

HU

Módosítás 10
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az EU-nak világos, 
iparorientált jövőképre van szüksége a 
2030-ig terjedő időszakig, továbbá szem 
előtt kell tartania, hogy az európai ipar 
általános versenyképességének megőrzése 
érdekében valamennyi – európai, nemzeti 
és helyi – szinten összehangolt döntésekre 
és fellépésekre van szükség;

Or. de

Módosítás 11
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a Covid19-
világjárvány és az abból eredő gazdasági 
válság szükségessé teszi az irreális uniós 
éghajlat-politikai célok felülvizsgálatát, 
különösen az olyan ágazatokban, mint az 
ipar és az energia;

Or. pl

Módosítás 12
Marie Toussaint

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. ismételten felhívja a Bizottságot, 
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hogy kezdjen tárgyalásokat az Európa 
Tanáccsal annak érdekében, hogy 
elindítsák az EU Európai Szociális 
Chartához való csatlakozásának 
folyamatát;

Or. en

Módosítás 13
Marie Toussaint

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
súlyos gazdasági és társadalmi hatást 
gyakorolt, különösen a nőkre; felhívja a 
Bizottságot, hogy kezelje a nemek között 
az EU-ban tartósan fennálló 
egyenlőtlenségeket azáltal, hogy nemi 
szempontú hatásvizsgálatot végez az uniós 
iparstratégiához kapcsolódó valamennyi 
uniós beruházásban és politikai 
döntésben, valamint kötelező erejű 
intézkedéseket fogad el az esélyegyenlőség 
és a munkaerőpiachoz való hozzáférés 
biztosítása, a nemek közötti bérszakadék 
felszámolása és a döntéshozatal 
valamennyi szintjén a nemek közötti 
egyensúly biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az említett 
válság rámutatott, hogy ezen a stratégián 

2. megállapítja, hogy az említett 
válság rámutatott, hogy ezen a stratégián 
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változtatni kell, középpontba állítva az 
Unió érdekeinek védelmét, de nem 
lemondva a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokról;

változtatni kell, középpontba állítva az 
Unió érdekeinek védelmét, de nem 
lemondva a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokról; emellett módosítania kell 
rendelkezéseit, túllépve különösen a 
közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításáról szóló rendelet által 
biztosított lehetőségeken, annak 
érdekében, hogy a jövőben az uniós 
vállalatok külföldi befektetők általi 
felvásárlása inkább kivétel legyen, nem 
pedig szabály;

Or. fr

Módosítás 15
Marie Toussaint

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az említett 
válság rámutatott, hogy ezen a stratégián 
változtatni kell, középpontba állítva az 
Unió érdekeinek védelmét, de nem 
lemondva a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokról;

2. megjegyzi, hogy a válság 
rávilágított arra, hogy az EU-nak ki kell 
igazítania iparstratégiáját annak 
érdekében, hogy megerősítse ellenálló 
képességét az olyan társadalmi 
szempontból létfontosságú ágazatokban, 
mint az egészségügy, az orvosi eszközök 
gyártása, az energia és a mezőgazdaság; e 
tekintetben javasolja egy fenntartható és 
társadalmilag felelős, európai termék 
vásárlására ösztönző jogszabály 
bevezetését ezen ágazatok számára az 
uniós termelés fellendítése és az ellátási 
láncok lerövidítése érdekében;

Or. en

Módosítás 16
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az említett 
válság rámutatott, hogy ezen a stratégián 
változtatni kell, középpontba állítva az 
Unió érdekeinek védelmét, de nem 
lemondva a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokról;

2. megállapítja, hogy az említett 
válság rámutatott, hogy ezen a stratégián 
változtatni kell, középpontba állítva az 
Unió érdekeinek védelmét, de nem 
lemondva a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokról; úgy véli, hogy az EU-nak 
meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt 
piacai védelme és nyitottsága között, 
miközben globális szinten meg kell 
védenie a tisztességes versenyre vonatkozó 
szabályokat;

Or. en

Módosítás 17
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az említett 
válság rámutatott, hogy ezen a stratégián 
változtatni kell, középpontba állítva az 
Unió érdekeinek védelmét, de nem 
lemondva a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokról;

2. megállapítja, hogy az említett 
válság rámutatott, hogy ezen az 
iparstratégián változtatni kell, 
középpontba állítva az Unió érdekeinek, 
elveinek és értékeinek védelmét, de nem 
lemondva a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokról, amelyek a válság 
leküzdésének alapvető fontosságú elemei;

Or. ro

Módosítás 18
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az említett 2. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
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válság rámutatott, hogy ezen a stratégián 
változtatni kell, középpontba állítva az 
Unió érdekeinek védelmét, de nem 
lemondva a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokról;

rámutatott arra, hogy az európai 
iparstratégiát úgy kell kiigazítani, hogy az 
lehetővé tegye az EU stratégiai érdekeinek 
hatékonyabb védelmét anélkül, hogy 
lemondana a nemzetközi kereskedelemről;

Or. de

Módosítás 19
Antonius Manders

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy a közbeszerzés 
jelentős szerepet játszik az európai ipar 
pályájának alakításában, és hangsúlyozza, 
hogy az uniós és nem uniós országok 
közötti kölcsönösség elvének 
érvényesítését, valamint az uniós és nem 
uniós vállalatok és termékeik közötti 
egyenlő versenyfeltételeket – például az 
állami támogatások, a környezetvédelmi 
szabályok és a gyermekmunka 
tekintetében – az Unió egészében a 
közbeszerzési eljárásokban való részvétel 
előfeltételévé kell tenni; hangsúlyozza 
továbbá, hogy tovább kell egyszerűsíteni a 
közbeszerzési eljárásokat mind az uniós 
vállalatok, mind az uniós kormányok 
számára;

Or. en

Módosítás 20
Antonius Manders

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy az EU-n belüli 
versenyszabályokat korszerűsíteni kell 
annak érdekében, hogy azok mind az 
egységes európai piac, mind a globális 
gazdasági környezet szempontjából 
megfelelőek legyenek, lehetővé téve a 
globális versenyre és sikerre képes 
„európai bajnokok” létrejöttét, támogatva 
az EU-t és tagállamait a technológiai 
vezető szerep megtartásában, a digitális és 
technológiai szuverenitás megszerzésében, 
valamint a stratégiai fontosságú uniós 
vállalatok nem uniós államok vagy 
államilag támogatott szereplők általi 
ellenséges felvásárlásának 
megakadályozásában;

Or. en

Módosítás 21
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a 2020. május 15-i 
Versenyképességi Tanács tizennégy ipari 
ökoszisztéma esetében felvetette a 
stratégiai függetlenség biztosításának 
kérdését;

törölve

Or. de

Módosítás 22
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a 2020. május 15-i 
Versenyképességi Tanács tizennégy ipari 
ökoszisztéma esetében felvetette a 
stratégiai függetlenség biztosításának 
kérdését;

törölve

Or. en

Módosítás 23
Marie Toussaint

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a 2020. május 15-i 
Versenyképességi Tanács tizennégy ipari 
ökoszisztéma esetében felvetette a 
stratégiai függetlenség biztosításának 
kérdését;

3. üdvözli a Bizottságnak az ipari 
ökoszisztémákkal kapcsolatos 
megközelítését annak érdekében, hogy 
elősegítse a zöld és digitális kettős átállást, 
mivel ezek egyre inkább integrálódnak és 
összekapcsolódnak, valamint több 
tagállamra és azokon túlra is kiterjednek; 
kitart amellett, hogy ezen 
ökoszisztémáknak inkluzívnak és 
átláthatónak kell lenniük, és magukban 
kell foglalniuk a teljes értékláncban 
tevékenykedő valamennyi szereplőt, a 
legkisebb induló innovatív 
vállalkozásoktól a legnagyobb 
vállalatokig, a tudományos köröktől a 
kutatásig, a szolgáltatóktól a beszállítókig, 
valamint a szakszervezetekig, a civil 
társadalomig és a fogyasztói 
szervezetekig; úgy véli, hogy a digitális és 
ipari átállásnak a környezetvédelem 
szolgálatában kell állnia;

Or. en

Módosítás 24
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a 2020. május 15-i 
Versenyképességi Tanács tizennégy ipari 
ökoszisztéma esetében felvetette a 
stratégiai függetlenség biztosításának 
kérdését;

3. üdvözli, hogy a 2020. május 15-i 
Versenyképességi Tanács tizennégy ipari 
ökoszisztéma esetében felvetette a 
stratégiai függetlenség biztosításának 
kérdését, de komoly aggodalmát fejezi ki 
azon vállalatok életképessége miatt, 
amelyek a tagállamok és az Európai 
Beruházási Bank által garantált 
hitelekhez fértek hozzá, amelyek pozitív 
fellépése mindazonáltal a magánszektor 
adósságszintjének általános 
növekedéséhez vezetett;

Or. fr

Módosítás 25
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a 2020. május 15-i 
Versenyképességi Tanács tizennégy ipari 
ökoszisztéma esetében felvetette a 
stratégiai függetlenség biztosításának 
kérdését;

3. üdvözli, hogy a 2020. május 15-i 
Versenyképességi Tanács tizennégy ipari 
ökoszisztéma esetében felvetette a 
stratégiai függetlenség biztosításának 
kérdését, és hangsúlyozza ezek alapvető 
fontosságát az EU fenntarthatósági 
folyamatában, mind az Unión belül, mind 
azon kívül;

Or. ro

Módosítás 26
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy a 2020. május 15-i 
Versenyképességi Tanács tizennégy ipari 
ökoszisztéma esetében felvetette a 
stratégiai függetlenség biztosításának 
kérdését;

3. üdvözli, hogy a Bizottság tizennégy 
koherens ipari ökoszisztémát azonosított, 
amelyek az uniós hozzáadott érték több 
mint 50 %-át teszik ki, és amelyek 
stratégiai függetlenségét biztosítani kell;

Or. en

Módosítás 27
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az EU jövőbeli 
iparstratégiájának középpontjában az 
uniós munkaerőpiacnak kell állnia; 
rámutat, hogy minden ipari átalakulásnak 
– a gazdasági szempontok mellett – a 
meglévő munkahelyek megőrzésére és új 
munkahelyek teremtésére kell 
összpontosítania;

Or. en

Módosítás 28
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. javasolja a Covid19-válság egyes 
ágazatokra gyakorolt gazdasági 
hatásainak értékelését annak érdekében, 
hogy az iparstratégiát bizonyított tények 
alapján lehessen kiigazítani;

Or. de
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Módosítás 29
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a 
felsőoktatásba – különösen a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika 
(STEM) területén – történő erőteljes és 
tartós beruházás kulcsfontosságú szerepet 
fog játszani a digitális innováció 
ösztönzésében, a képzett munkaerő 
létrehozásában, valamint a 
munkalehetőségek és a munkakeresők 
közötti strukturális munkaerőhiány 
csökkentésében;

Or. en

Módosítás 30
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. úgy véli, hogy a „közös európai 
érdeket szolgáló fontos projekteknek” ki 
kell emelniük a digitális egységes piachoz 
kapcsolódó projekteket, amelyek célja, 
hogy összehozzák a köz- és a 
magánszektort az Unió célkitűzéseihez 
hozzájáruló nagyszabású projektek 
megvalósítása érdekében, ezáltal 
ösztönözve a közös európai érdekeket – 
például a digitális transzformációt – 
előmozdító fontos, együttműködésen 
alapuló projektek kidolgozását; üdvözli a 
bizottsági iránymutatások ezzel 
kapcsolatos reformját;



PE653.898v01-00 18/45 AM\1208312HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 31
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. úgy véli, hogy az európai 
adatgazdaság létrehozása alapvető 
fontosságú lesz az európai iparstratégia 
alakításában; hangsúlyozza, hogy az 
európai adatgazdaságnak 
emberközpontúnak kell lennie, 
tiszteletben kell tartania az alapvető 
jogokat, és meg kell felelnie a magánélet 
védelmére vonatkozó szabályoknak, az 
adatvédelemnek és a szellemitulajdon-
jogoknak;

Or. en

Módosítás 32
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. hangsúlyozza az adatok európai 
egységes piacának fontosságát, amely 
kezeli a jogszerűen rendelkezésre álló 
adatok jelentős növekedéséből eredő 
kihívásokat; hangsúlyozza, hogy 
Európában a személyeknek, a 
munkavállalóknak és a vállalkozásoknak 
a biztonságos adatinfrastruktúrákra, 
valamint a megbízható értékláncokra 
építve meg kell őrizniük az adataik feletti 
ellenőrzést; alapvető fontosságúnak tartja, 
hogy az iparstratégia tartalmazzon olyan 
intézkedéseket, amelyek célja a szuverén 
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digitális infrastruktúrák kiépítése és a 
vállalatok arra való ösztönzése, hogy 
adataikat Európa területén tárolják és 
dolgozzák fel;

Or. en

Módosítás 33
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. alapvető fontosságúnak tartja a 
közigazgatási szervek, a vállalkozások, a 
kutatóintézetek és a nyilvánosság közötti 
adatmegosztás előmozdítását, tiszteletben 
tartva az adatvédelmi és a magánélet 
védelmére vonatkozó szabályokat, az üzleti 
titkokat és a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokat;

Or. en

Módosítás 34
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3g. üdvözli a Bizottság azon 
bejelentését, hogy javaslatot tesz egy 
szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési 
tervre, amely felméri, hogy szükség van-e 
a jogi keret korszerűsítésére a 
szellemitulajdon-jogok mesterséges 
intelligencia általi intelligens 
felhasználásának biztosítása és a 
hamisított termékek kérdésének kezelése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy egy ilyen 
cselekvési terv célja továbbá Európa 
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szuverenitásának megőrzése és a 
szellemitulajdon-jogok védelme terén az 
egyenlő versenyfeltételek világszintű 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 35
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
3 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3h. hangsúlyozza, hogy a digitális 
transzformáció kulcsfontosságú 
mozgatórugója lesz annak, hogy Európa 
visszanyerje technológiai és digitális 
szuverenitását, és ezért minden jövőbeli 
európai iparstratégia középpontjában kell 
állnia;

Or. en

Módosítás 36
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy vélekedik, hogy ez a célkitűzés 
szükségessé teszi az ezen ökoszisztémák 
részét képező iparágak Unióba történő 
visszatelepítését a harmadik országoktól 
való bármiféle túlzott függés elkerülése 
érdekében;

törölve

Or. en
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Módosítás 37
Marie Toussaint

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy vélekedik, hogy ez a célkitűzés 
szükségessé teszi az ezen ökoszisztémák 
részét képező iparágak Unióba történő 
visszatelepítését a harmadik országoktól 
való bármiféle túlzott függés elkerülése 
érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 38
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy vélekedik, hogy ez a célkitűzés 
szükségessé teszi az ezen ökoszisztémák 
részét képező iparágak Unióba történő 
visszatelepítését a harmadik országoktól 
való bármiféle túlzott függés elkerülése 
érdekében;

4. úgy véli, hogy az egyik stratégiai 
célkitűzésnek az ipari termelés Unióba 
történő visszatelepítését ösztönző 
intézkedések előterjesztésének kell lennie 
olyan stratégiai ágazatok esetében, mint 
például az egészségügy, a védelem, a 
digitális ágazat és az energetika, a 
harmadik országoktól való túlzott függés 
elkerülése és Európa e stratégiai 
ágazatokra vonatkozó önállóságának 
visszaszerzése érdekében;

Or. en

Módosítás 39
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. úgy vélekedik, hogy ez a célkitűzés 
szükségessé teszi az ezen ökoszisztémák 
részét képező iparágak Unióba történő 
visszatelepítését a harmadik országoktól 
való bármiféle túlzott függés elkerülése 
érdekében;

4. tudatában van annak, hogy a 
nemzetközi kereskedelem fontos az 
Európai Unió számára, ugyanakkor 
elengedhetetlennek tartja az EU stratégiai 
autonómiájának biztosítását a harmadik 
országoktól való jelenlegi függésének 
csökkentése révén, legalább az olyan 
alapvető áruk tekintetében, mint a 
gyógyszerhatóanyagok és a nyersanyagok, 
valamint a digitalizálás területén;

Or. de

Módosítás 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy vélekedik, hogy ez a célkitűzés 
szükségessé teszi az ezen ökoszisztémák 
részét képező iparágak Unióba történő 
visszatelepítését a harmadik országoktól 
való bármiféle túlzott függés elkerülése 
érdekében;

4. úgy vélekedik, hogy ez a célkitűzés 
szükségessé teszi az ezen ökoszisztémák 
részét képező iparágak Unióba történő 
visszatelepítését a harmadik országoktól 
való bármiféle túlzott függés elkerülése 
érdekében; e célból az állami 
támogatásokat mélyrehatóan meg kell 
reformálni, és nemzetközi gazdasági 
kötelezettségvállalásainkat felül kell 
vizsgálni;

Or. fr

Módosítás 41
Marie Toussaint

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy olyan 
kereskedelempolitika kialakítására van 
szükség, amely képes az Unió ellátási 
forrásainak diverzifikálására, valamint 
abba az irányba kell ösztönözni az európai 
vállalatokat, hogy szükség esetén képesek 
legyenek termelésüket gyorsan átállítani a 
nélkülözhetetlenné vált termékek 
gyártására;

5. hangsúlyozza, hogy olyan 
kereskedelempolitika kialakítására van 
szükség, amely képes az Unió ellátási 
forrásainak diverzifikálására, valamint 
abba az irányba kell ösztönözni az európai 
vállalatokat, hogy szükség esetén képesek 
legyenek termelésüket gyorsan átállítani a 
nélkülözhetetlenné vált termékek 
gyártására; kéri olyan intézkedések és 
eszközök létrehozását, amelyek célja 
annak biztosítása, hogy az uniós ipar 
tiszteletben tartsa bolygónk 
tűrőképességének határait mind az EU 
területén, mind a kereskedelempolitikán 
keresztül; hangsúlyozza, hogy az 
iparstratégiának mindenki számára 
biztosítania kell az alapvető 
szükségletekhez való hozzáférést, 
ugyanakkor csökkentenie kell minden 
olyan tevékenységet, amely veszélyezteti a 
bolygó biztonságát és az emberi 
egészséget;

Or. en

Módosítás 42
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy olyan 
kereskedelempolitika kialakítására van 
szükség, amely képes az Unió ellátási 
forrásainak diverzifikálására, valamint 
abba az irányba kell ösztönözni az európai 
vállalatokat, hogy szükség esetén képesek 
legyenek termelésüket gyorsan átállítani a 
nélkülözhetetlenné vált termékek 
gyártására;

5. hangsúlyozza, hogy olyan 
kereskedelempolitika kialakítására van 
szükség, amely képes az Unió ellátási 
forrásainak diverzifikálására, valamint 
abba az irányba kell ösztönözni az európai 
vállalatokat, hogy szükség esetén képesek 
legyenek termelésüket gyorsan átállítani a 
nélkülözhetetlenné vált termékek 
gyártására; e tekintetben támogatja és 
szorgalmazza egy sor olyan intézkedés 
elfogadását, amelyek ösztönzik és 
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támogatják a kkv-kat a belső piachoz való 
hozzáférésben és a belső piacon belüli 
fejlődésben;

Or. ro

Módosítás 43
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy olyan 
kereskedelempolitika kialakítására van 
szükség, amely képes az Unió ellátási 
forrásainak diverzifikálására, valamint 
abba az irányba kell ösztönözni az európai 
vállalatokat, hogy szükség esetén képesek 
legyenek termelésüket gyorsan átállítani a 
nélkülözhetetlenné vált termékek 
gyártására;

5. hangsúlyozza, hogy olyan európai 
kereskedelem-, gazdaság- és iparpolitika 
kialakítására van szükség, amely képes az 
Unió ellátási forrásainak a 
követelményeknek megfelelő 
kiigazítására, valamint abba az irányba 
kell ösztönözni az európai vállalatokat, 
hogy szükség esetén legyenek képesek 
termelésüket rugalmasan és gyorsan 
átállítani a nélkülözhetetlenné vált 
termékek gyártására;

Or. de

Módosítás 44
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy olyan 
kereskedelempolitika kialakítására van 
szükség, amely képes az Unió ellátási 
forrásainak diverzifikálására, valamint 
abba az irányba kell ösztönözni az európai 
vállalatokat, hogy szükség esetén képesek 
legyenek termelésüket gyorsan átállítani a 
nélkülözhetetlenné vált termékek 

5. hangsúlyozza a harmadik országok 
technológiájától és nyersanyagaitól való 
függőséget; sürgeti az Uniót, hogy 
függőségének csökkentése érdekében 
növelje az EU autonómiája és 
szuverenitása szempontjából stratégiai 
jelentőségű ágazatokba irányuló 
beruházásokat;
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gyártására;

Or. en

Módosítás 45
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a digitális és 
ökológiai átállásnak igazodnia kell a 
jelenlegi társadalmi és gazdasági 
körülményekhez; ismételten hangsúlyozza 
ezen ágazatok fontosságát az EU jövőbeli 
fejlődésében, ugyanakkor kiemeli, hogy a 
digitális és ökológiai átállás időszakát meg 
kell hosszabbítani, és ezzel egyidejűleg 
meg kell határozni a pénzügyi támogatás 
legjobb módját valamennyi érintett 
fél, különösen az ipari és mezőgazdasági 
ágazatban működő kkv-k számára;

Or. ro

Módosítás 46
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat a tagállamok és régiók 
gazdasági fejlettségi szintje tekintetében 
még mindig fennálló különbségekre; 
hangsúlyozza, hogy az Európa ipari 
potenciáljának helyreállítása érdekében 
tervezett intézkedéseket fel kell használni 
e különbségek kiegyenlítésére, amely 
alapvető feltétele az Európai Unió 
kiegyensúlyozott fejlődésének;
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Or. pl

Módosítás 47
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet rá, hogy a 
tagállamoknak elővigyázatosságból 
törekedniük kellene bizonyos elsődlegesen 
szükséges felszerelésekből – például FFP2 
típusú arcmaszkokból és sebészeti 
maszkokból – elegendő mennyiség 
raktározására;

törölve

Or. en

Módosítás 48
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet rá, hogy a 
tagállamoknak elővigyázatosságból 
törekedniük kellene bizonyos elsődlegesen 
szükséges felszerelésekből – például FFP2 
típusú arcmaszkokból és sebészeti 
maszkokból – elegendő mennyiség 
raktározására;

6. hangsúlyozza, hogy 
elővigyázatossági okból a tagállamokat 
ösztönözni kell arra, hogy raktározzanak 
elegendő készletet bizonyos vészhelyzeti 
felszerelésekből, például FFP2 típusú 
arcmaszkokból és sebészeti maszkokból, 
valamint védelmezzék és fejlesszék 
gyógyászati és gyógyszergyártási 
ágazatukat, többek között a WTO 
szabályaitól való eltérések és egy valódi 
„európai egészségügyi kivétel” 
alkalmazása révén;

Or. fr



AM\1208312HU.docx 27/45 PE653.898v01-00

HU

Módosítás 49
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet rá, hogy a 
tagállamoknak elővigyázatosságból 
törekedniük kellene bizonyos elsődlegesen 
szükséges felszerelésekből – például FFP2 
típusú arcmaszkokból és sebészeti 
maszkokból – elegendő mennyiség 
raktározására;

6. hangsúlyozza, hogy a tagállamokat 
ösztönözni kell arra is, hogy 
raktározzanak elegendő készletet bizonyos 
vészhelyzeti felszerelésekből, például FFP2 
típusú arcmaszkokból és sebészeti 
maszkokból; e tekintetben üdvözli a 
Bizottság „rescEU” kezdeményezését, 
amelynek célja, hogy a vészhelyzeti 
felszerelések összehangolt beszerzése és 
elosztása révén európai hozzáadott értéket 
teremtsen;

Or. de

Módosítás 50
Daniel Buda

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet rá, hogy a 
tagállamoknak elővigyázatosságból 
törekedniük kellene bizonyos elsődlegesen 
szükséges felszerelésekből – például FFP2 
típusú arcmaszkokból és sebészeti 
maszkokból – elegendő mennyiség 
raktározására;

6. hangsúlyozza, hogy 
elővigyázatossági okból a tagállamokat 
ösztönözni kell arra is, hogy 
raktározzanak elegendő készletet bizonyos 
vészhelyzeti felszerelésekből, például a 
Covid19-járvánnyal szembeni 
megelőzéshez és küzdelemhez szükséges 
felszerelésekből, különösen FFP2 típusú 
arcmaszkokból és sebészeti maszkokból;

Or. ro

Módosítás 51
Kosma Złotowski
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
gyógyszerhiány megelőzése érdekében a 
stratégiába építsen be megoldásokat, 
valamint pénzügyi és jogi ösztönzőket az 
európai gyógyszeripar számára;

Or. pl

Módosítás 52
Marie Toussaint

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. véleménye szerint az importból 
származó termékeknek minden esetben 
meg kell felelniük az európai uniós 
műszaki, környezetvédelmi és 
egészségügyi szabványoknak, továbbá az 
Unió szellemitulajdon-jogának;

7. úgy véli, hogy az uniós 
kereskedelempolitikának mindig a 
legmagasabb szintű uniós és nemzetközi 
környezetvédelmi, munkaügyi, emberi jogi 
és egészségügyi normákra kell épülnie és 
azokat elő kell mozdítania, továbbá a 
Párizsi Megállapodást és a 2030-ig tartó 
időszakra szóló menetrendet hivatkozási 
pontként kell alkalmazni a harmadik 
országokkal kötött bármilyen 
megállapodás esetében; kéri a Bizottságot, 
hogy gondoskodjon róla, hogy egyetlen 
Unión kívüli vállalat se csorbíthassa az 
uniós jogszabályokat és normákat például 
azáltal, hogy elkerülik a beruházó és az 
állam közötti vitarendezési 
mechanizmusnak az ilyen 
megállapodásokba történő beépítését; 
továbbá ösztönzi a Bizottságot, hogy 
bármilyen kereskedelmi tárgyalás lezárása 
előtt végezzen kifejezetten emberi jogi és 
nemi szempontú hatásvizsgálatokat; 
üdvözli az importáruk karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmusra irányuló 
bizottsági javaslatot, és a véges 
erőforrások, valamint a biológiai 
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sokféleség megőrzése érdekében javasolja 
egy bioszférán alapuló ellensúlyozó 
mechanizmus kidolgozását;

Or. en

Módosítás 53
Daniel Buda

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. véleménye szerint az importból 
származó termékeknek minden esetben 
meg kell felelniük az európai uniós 
műszaki, környezetvédelmi és 
egészségügyi szabványoknak, továbbá az 
Unió szellemitulajdon-jogának;

7. véleménye szerint az importból 
származó termékeknek minden esetben 
meg kell felelniük az európai uniós 
műszaki, környezetvédelmi és 
egészségügyi szabványoknak, továbbá az 
Unió szellemitulajdon-jogának; felhívja a 
figyelmet arra, hogy bár az uniós 
tagállamok jelenleg nagyon nehéz 
helyzetben vannak a Covid19-válság 
következtében, az uniós normákat 
továbbra is elő kell mozdítani és fenn kell 
tartani, mivel ez az egyetlen módja annak, 
hogy az EU piacvezetővé váljon 
legfontosabb célkitűzései, azaz a 
környezetvédelem és a digitális 
transzformáció terén; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy határozza meg az EU 
igényei szempontjából legmegfelelőbb 
intézkedéseket ezekben az ágazatokban;

Or. ro

Módosítás 54
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. véleménye szerint az importból 7. véleménye szerint bár az importból 
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származó termékeknek minden esetben 
meg kell felelniük az európai uniós 
műszaki, környezetvédelmi és 
egészségügyi szabványoknak, továbbá az 
Unió szellemitulajdon-jogának;

származó termékeknek minden esetben 
meg kell felelniük az európai uniós 
műszaki, környezetvédelmi és 
egészségügyi szabványoknak, továbbá az 
Unió szellemitulajdon-jogának, fontos 
megjegyezni, hogy a valóság ettől 
meglehetősen eltérő, és ha szeretnénk 
megőrizni társadalmi modellünket, 
teljesíteni ökológiai és éghajlatpolitikai 
kötelezettségvállalásainkat és védelmezni 
gyártási ágazatunkat, akkor ennél 
szigorúbb intézkedésekre van szükség;

Or. fr

Módosítás 55
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. véleménye szerint az importból 
származó termékeknek minden esetben 
meg kell felelniük az európai uniós 
műszaki, környezetvédelmi és 
egészségügyi szabványoknak, továbbá az 
Unió szellemitulajdon-jogának;

7. hangsúlyozza, hogy az importból 
származó termékeknek meg kell felelniük 
az európai uniós biztonsági, 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szabványoknak, továbbá az Unió 
szellemitulajdon-jogának; kéri a 
Bizottságot, hogy lépjen fel azzal az 
egyensúlyhiánnyal szemben, amely az 
uniós és olyan harmadik országbeli 
vállalatok között áll fenn, amelyeknek 
nem kell megfelelniük az európai 
környezetvédelmi és munkavédelmi 
jogszabályoknak, és gyakran kevesebb 
adót kell fizetniük;

Or. en

Módosítás 56
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. véleménye szerint az importból 
származó termékeknek minden esetben 
meg kell felelniük az európai uniós 
műszaki, környezetvédelmi és 
egészségügyi szabványoknak, továbbá az 
Unió szellemitulajdon-jogának;

7. véleménye szerint az importból 
származó termékeknek minden esetben 
meg kell felelniük az európai uniós 
biztonsági, műszaki, környezetvédelmi és 
egészségügyi szabványoknak, továbbá az 
Unió szellemitulajdon-jogának;

Or. de

Módosítás 57
Marie Toussaint

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy rendkívül fontos egy 
kötelező emberi jogi és környezetvédelmi 
átvilágításra vonatkozó uniós keret 
létrehozása, amely hatékony bírósági 
jogorvoslatot biztosít a globális 
értékláncokban a vállalatok által 
elkövetett visszaélések áldozatai számára; 
üdvözli a Bizottság az iránti 
elkötelezettségét, hogy jogalkotási 
javaslatot nyújt be e tekintetben;

Or. en

Módosítás 58
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat, hogy az Európa új 
iparstratégiájának létrehozása érdekében 
hozott intézkedések során prioritásként 
kell kezelni az egységes piac további 
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erősítését és az EU-n belüli szabad 
verseny útjában álló meglévő 
adminisztratív és jogi akadályok 
felszámolását;

Or. pl

Módosítás 59
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
által az európai zöld megállapodásában 
meghatározott környezeti elsőbbségből 
következően az Uniónak ösztönöznie 
kellene a zöld technológiák hazai 
fejlesztését, a külső határokon pedig szén-
dioxid-vámot kellene bevezetnie;

törölve

Or. de

Módosítás 60
Marie Toussaint

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
által az európai zöld megállapodásában 
meghatározott környezeti elsőbbségből 
következően az Uniónak ösztönöznie 
kellene a zöld technológiák hazai 
fejlesztését, a külső határokon pedig szén-
dioxid-vámot kellene bevezetnie;

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
„európai zöld megállapodásában” 
meghatározott környezetvédelmi prioritás 
eredményeként az EU-nak egy olyan zöld 
ipari átalakulás felé kell elmozdulnia, 
amelynek célja egy klímasemleges, 
környezeti szempontból fenntartható, 
szennyezőanyag-mentes, teljes mértékben 
körforgásos, megújuló energiaforrásokon 
alapuló, rendkívül erőforrás- és 
energiahatékony gazdaság előmozdítása 
és fejlesztése; hangsúlyozza, hogy fontos 
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növelni a kutatásra és az innovációra 
irányuló finanszírozást, amelynek 
különösen a felelős, innovatív és 
környezetbarát technológiák, termékek, 
vállalkozások és nem technológiai 
megoldások fejlesztését és bővítését kell 
támogatnia, a fosszilis tüzelőanyagokhoz 
kapcsolódó tevékenységekbe történő 
állami beruházások fokozatos 
megszüntetése és a külső határokon egy 
szén-dioxid-vám bevezetése mellett;

Or. en

Módosítás 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
által az európai zöld megállapodásában 
meghatározott környezeti elsőbbségből 
következően az Uniónak ösztönöznie 
kellene a zöld technológiák hazai 
fejlesztését, a külső határokon pedig szén-
dioxid-vámot kellene bevezetnie;

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
„európai zöld megállapodásában” 
meghatározott környezetvédelmi prioritás 
eredményeként az Uniónak ösztönöznie 
kellene a zöld technológiák hazai 
fejlesztését, a határokon pedig szén-dioxid-
vámot kellene bevezetnie, amely kellően 
magas ahhoz, hogy eltántorítsa a külső 
versenytársakat attól, hogy figyelmen 
kívül hagyják nemzetközi 
kötelezettségvállalásaikat, nevezetesen a 
2015. évi Párizsi Megállapodást;

Or. fr

Módosítás 62
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
által az európai zöld megállapodásában 
meghatározott környezeti elsőbbségből 
következően az Uniónak ösztönöznie 
kellene a zöld technológiák hazai 
fejlesztését, a külső határokon pedig szén-
dioxid-vámot kellene bevezetnie;

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
„európai zöld megállapodásában” 
meghatározott környezetvédelmi prioritás 
eredményeként az Uniónak ösztönöznie 
kellene a zöld technológiák hazai 
fejlesztését, a külső határokon pedig szén-
dioxid-vámot kellene bevezetnie; 
preferenciális feltételeket javasol azon 
vállalatok számára, amelyek 
beruházásaikat a digitális és környezeti 
átalakulásra összpontosítják;

Or. en

Módosítás 63
Marie Toussaint

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be javaslatot egy felülvizsgált 
közbeszerzési keretre, amelynek alapja a 
környezetvédelmi és szociális jellegű, 
valamint a méltányos kereskedelmen és a 
fenntarthatóságon alapuló odaítélési 
szempontok szisztematikus alkalmazása;

Or. en

Módosítás 64
Marie Toussaint

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. emlékeztet arra, hogy a környezeti 
kihívások és különösen az 
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éghajlatváltozás, valamint a mérgező 
anyagoktól mentes környezetre való 
törekvés szükségessé teszi a 
környezetvédelmi közigazgatási és 
büntetőjogi felelősség felülvizsgálatát, 
valamint az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésről szóló aarhusi rendelet 
felülvizsgálatának felgyorsítását; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
végezzen alapos értékelést a környezeti 
felelősségről szóló irányelv és a környezet 
büntetőjog általi védelméről szóló irányelv 
végrehajtásáról, és nyújtson be jogalkotási 
javaslatot a környezetpusztítás 
bűncselekményének uniós szintű 
elismerésére vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 65
Marie Toussaint

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. a mérgező anyagoktól mentes 
környezet érdekében hozott 
szennyezőanyag-mentességi célkitűzéssel 
összhangban, az iparstratégia keretében 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vezessenek be szakpolitikákat és 
programokat az ipari létesítmények 
biztonságának és védelmének biztosítása 
érdekében az egészségügyi és környezeti 
károkra vonatkozó egyértelmű felelősségi 
szabályokkal, határozzanak meg a 
2004/35/EK irányelv elfogadását 
megelőzően ipari tevékenységek által 
szennyeződött talajokra vonatkozó 
szabályokat és programokat, és 
támogassák a rendkívül szennyező ipari 
létesítmények átalakítását;

Or. en
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Módosítás 66
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felhívja a Bizottságot, hogy a 
Covid19-világjárványt követő válság 
leküzdéséhez ambiciózus 
innovációösztönző politikával járuljon 
hozzá a jövő technológiái – nevezetesen a 
mesterséges intelligencia felhasználása – 
terén.

9. felhívja a Bizottságot, hogy a 
Covid19-világjárványt követő válság 
leküzdéséhez ambiciózus 
innovációösztönző politikával járuljon 
hozzá a jövő technológiái – nevezetesen a 
mesterséges intelligenciát használó 
technológiák – terén, amelyek sikere 
nagyban függ a beruházásoknak a 
magánszektor adósságállománya 
csökkentésével történő, aktív 
támogatásától, valamint a saját források 
létrehozásának támogatásától és a 
szabályozási környezet megváltoztatásától, 
különösen egy, a közbeszerzésekre 
vonatkozó, európai termékek vásárlására 
ösztönző jogszabály bevezetésétől;

Or. fr

Módosítás 67
Marie Toussaint

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felhívja a Bizottságot, hogy a 
Covid19-világjárványt követő válság 
leküzdéséhez ambiciózus 
innovációösztönző politikával járuljon 
hozzá a jövő technológiái – nevezetesen a 
mesterséges intelligencia felhasználása – 
terén.

9. felhívja a Bizottságot, hogy a 
Covid19-világjárványt követő válság 
leküzdéséhez ambiciózus 
innovációösztönző politikával járuljon 
hozzá a jövő technológiái – nevezetesen a 
mesterséges intelligenciát használó 
technológiák – terén, egyúttal létrehozva 
egy olyan jogi és szabályozási keretet, 
beleértve a felügyeleti mechanizmusokat 
is, amely azt hivatott biztosítani, hogy ezek 
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a technológiák teljes mértékben 
tiszteletben tartsák az emberi jogokat és az 
alapvető szabadságokat, valamint a 
társadalmi egyenlőséget és a 
munkavállalói jogokat;

Or. en

Módosítás 68
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felhívja a Bizottságot, hogy a 
Covid19-világjárványt követő válság 
leküzdéséhez ambiciózus 
innovációösztönző politikával járuljon 
hozzá a jövő technológiái – nevezetesen a 
mesterséges intelligencia felhasználása – 
terén.

9. üdvözli, hogy a Bizottság jelentős 
mértékben hozzájárul a Covid19-
világjárványt követő válság leküzdéséhez;

Or. de

Módosítás 69
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felhívja a Bizottságot, hogy a 
Covid19-világjárványt követő válság 
leküzdéséhez ambiciózus 
innovációösztönző politikával járuljon 
hozzá a jövő technológiái – nevezetesen a 
mesterséges intelligencia felhasználása – 
terén.

9. felhívja a Bizottságot, hogy 
folytasson olyan ambiciózus iparpolitikát, 
amely ösztönzi az innovációt az olyan 
sikeres technológiák terén, mint a 
mesterséges intelligencia, a robotika, a 
kvantuminformatika és a nagy 
teljesítményű számítástechnika;

Or. en
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Módosítás 70
Marie Toussaint

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. ismételten hangsúlyozza a 
demokratikus, átlátható és 
elszámoltatható döntéshozatali 
folyamatok fontosságát egy olyan uniós 
iparstratégia kidolgozása érdekében, 
amely előnyöket nyújt valamennyi polgár, 
illetve a társadalom és a gazdaság minden 
szereplője számára; ismételten felszólít a 
lobbitevékenységek átláthatóságára 
vonatkozó kötelező szabályok bevezetésére 
valamennyi uniós intézményben –
 beleértve a fosszilis tüzelőanyagokkal 
kapcsolatos lobbizási lehetőségek 
korlátozását –, valamint a kötelező uniós 
átláthatósági nyilvántartásra irányuló 
javaslat gyors elfogadására; megismétli 
felhívását egy, az összeférhetetlenségek 
felügyeletét ellátó független és 
intézményközi uniós etikai szerv 
létrehozására vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 71
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia kulcsszerepet játszik az 
európai gazdaság helyreállításában, 
amelyre sürgősen szükség van a Covid19-
világjárványt követően; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó jogi keret 
létrehozása során kerülje a 
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túlszabályozást és csökkentse az 
adminisztratív terheket, elkerülendő az 
innováció ütemének, valamint az európai 
vállalkozások gazdasági növekedésének 
lelassítását;

Or. de

Módosítás 72
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Bizottságnak a jövőben is vezető szerepet 
kell játszania a globális iparpolitikában, 
ezért olyan ambiciózus politikát kell 
folytatnia, amely ösztönzi az innovációt, 
különösen a digitalizálás és az olyan 
jövőbeli technológiák területén, mint a 
mesterséges intelligencia és a 
kvantuminformatika;

Or. de

Módosítás 73
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. rámutat, hogy az Európai Unió 
rendelkezik az ahhoz szükséges 
tudományos és gazdasági potenciállal, 
hogy vezető szerepet játsszon a globális 
technológiai versenyben, különösen olyan 
területeken, mint a mesterséges 
intelligencia, a nagy adathalmazokon 
alapuló technológiák, valamint a gépi 
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tanuláson alapuló rendszerek;

Or. pl

Módosítás 74
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. hangsúlyozza, hogy az EU-n belül 
néhány digitális szolgáltató erőfölényben 
van, és ezek a szolgáltatók nyereségük 
ügyes átcsoportosítása révén viszonylag 
kevés adót fizetnek; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy az OECD szintjén 
előnyben részesített nemzetközi megoldás 
hiányában vezessenek be európai digitális 
adót a digitális gazdaság számára, 
biztosítva a tisztességes versenyt a digitális 
egységes piacon;

Or. de

Módosítás 75
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. rámutat, hogy a közigazgatás 
digitalizálása hozzájárulhat a polgárok és 
a vállalkozások bürokratikus terheinek 
jelentős csökkentéséhez; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket 
jogi keretrendszereik oly módon történő 
strukturálása érdekében, amely biztosítja 
a digitalizálásban rejlő lehetőségek 
maradéktalan kihasználását;

Or. de
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Módosítás 76
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. hangsúlyozza, hogy az olyan új 
digitális technológiák, mint például a 
dolgok internete, megváltoztatják az ipar 
arculatát, és a jelenleg zajló technológiai 
forradalom alapvető szerepet játszhat egy 
modern és energiahatékony európai 
gazdaság kialakításában;

Or. pl

Módosítás 77
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. megállapítja, hogy a kis- és 
középvállalkozások – különösen az új 
technológiák területén működő 
vállalkozások – fontos szerepet játszanak 
az európai ipari átalakulásban; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú 
vállalkozásokat folyamatosan támogatni 
kell megfelelő pénzügyi segítségnyújtás, 
illetve preferenciális versenyfeltételek 
biztosítása révén a digitális piacon, ahol 
továbbra is az Európai Unión kívüli nagy 
multinacionális vállalatok dominálnak; 
rámutat, hogy a szerzői jogra, az 
adatokhoz való hozzáférésre és az 
innovációra vonatkozóan javasolt 
rendelkezéseknek figyelembe kell venniük 
ezt a különbséget az ilyen radikálisan 
eltérő piaci pozíciókkal rendelkező 
vállalatok potenciálja között;
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Or. pl

Módosítás 78
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. rámutat, hogy a szellemitulajdon-
jogok harmadik országokban történő 
védelméről és érvényesítéséről szóló, 2020. 
januári bizottsági jelentés szerint a 
szellemi tulajdon – különösen Kína és 
India általi – lopása jelentős kárt okoz az 
európai vállalkozásoknak; felhívja ezért 
az Európai Uniót és tagállamait, hogy 
fogadjanak el összehangolt, hatékony és 
eredményes megközelítést a szellemi 
tulajdont érintő bűncselekmények elleni 
küzdelemben;

Or. de

Módosítás 79
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. rámutat, hogy a Covid19-
világjárvány súlyosan érintett számos 
ágazatot, köztük az acélipart és a 
gépjárműipart, ezért az iparstratégiának 
különleges intézkedéseket kell 
tartalmaznia, például az ezen ágazatok 
számára további terhet jelentő, már 
elfogadott intézkedések elhalasztását;

Or. de
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Módosítás 80
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
9 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9d. felhívja különösen a Bizottságot, 
hogy mielőbb fogadja el a szellemi 
tulajdonra vonatkozó, bejelentett 
cselekvési tervet, mivel az kulcsfontosságú 
eszköz lehet Európa technológiai 
szuverenitásának megőrzésében, a 
tisztességes globális verseny 
előmozdításában, a szellemi tulajdon 
lopása elleni hatékonyabb küzdelemben, 
valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó 
jogi keretnek a környezeti és digitális 
kihívásokhoz és lehetőségekhez való 
igazításában;

Or. de

Módosítás 81
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Véleménytervezet
9 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9d. felhívja a Bizottságot, hogy a 
lehető leghamarabb tegye közzé a szellemi 
tulajdonra vonatkozó cselekvési tervet, 
építsen be az egységes európai 
szabadalom előmozdítását célzó 
intézkedéseket, és javasoljon 
intézkedéseket a tevékenységet nem 
gyakorló szereplők szabadalmi jogokkal 
való visszaélésének megakadályozására 
annak érdekében, hogy hatékony és 
kiegyensúlyozott szabadalmi rendszer 
jöjjön létre egy versenyképes és 
tisztességes európai belső piac 
szolgálatában;
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Or. de

Módosítás 82
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
9 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9d. kéri, hogy a stratégia vegye 
figyelembe a technológiailag kevésbé 
fejlett ipari régiók sajátos szükségleteit, 
amely régiók nagymértékben függnek a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagoktól, és 
amelyeket az energetikai átalakulás a 
leginkább érint; hangsúlyozza, hogy 
mérlegelni kell az ipari átalakulás miatti 
munkahelymegszűnések kockázatát, és 
biztosítani kell, hogy a munkavállalók 
rendelkezzenek a megfelelő szintű 
képzettséggel és digitális készségekkel;

Or. pl

Módosítás 83
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Véleménytervezet
9 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9e. rámutat, hogy a vállalkozások 
fizetésképtelensége gyakran számos 
járulékos fizetésképtelenséget von maga 
után, ezért üdvözli az Európai 
Bizottságnak egy ideiglenes 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre 
irányuló javaslatát; felhívja továbbá az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vegyenek fontolóra további 
megfelelő intézkedéseket és jogalkotási 
kezdeményezéseket annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
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vállalkozások önhibájukon kívül 
fizetésképtelenné váljanak;

Or. de


