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Módosítás 1
Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
Paragraph 1

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága 
hat éve megszakítás nélküli növekszik, 
miközben 2019-ben Európa gazdasága 
tovább bővült, rekordszámú embernek 
biztosítva munkahelyet, kiemelve őket a 
szegénységből és a társadalmi 
kirekesztésből; elismeri, hogy a tagállamok 
által végrehajtott strukturális reformok, 
beruházások és felelős költségvetési 
politikák hozzájárultak a jelenlegi 
gazdasági növekedéshez, amiben a 
kohéziós politika kulcsszerepet játszott, 
bár azokban a tagállamokban, ahol 
lassabb a növekedés és magas a 
munkanélküliség, különösen a fiatalok 
esetében, még többet kell tenni;

Or. en

Módosítás 2
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. tudomásul veszi, hogy az Európai 
Bizottság elismerte, hogy a növekedési 
kilátások romlottak, a beruházások és a 
potenciális növekedés még mindig a 
válság előtti szint alatt marad, az uniós 
régiók közötti gazdasági szakadék nőtt, az 
Unión belüli egyenlőtlenségek nőttek és a 
munkanélküliség csökkenése lelassult; 
kiemeli, hogy többet kell tenni azon uniós 
régiók és országok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel, nagyobb 
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egyenlőtlenségekkel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

Or. en

Módosítás 3
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén; megismétli, hogy az egységes piac 
működése nem sértheti az emberi jogokat; 
hangsúlyozza, hogy a digitális egységes 
piac keretében védeni kell a személyes 
adatokat és a szellemi tulajdont; 
ismételten hangsúlyozza, hogy küzdeni 
kell az üzemek áthelyezése ellen annak 
érdekében, hogy csökkenjen az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 
eredményező nemzetközi szállítások 
száma;

Or. fr

Módosítás 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
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kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel, valamint nagy 
léptékű elnéptelenedéssel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén; rámutat, hogy a kevésbé fejlett 
régiókban tapasztalható munkaerőhiány 
veszélyeztetheti a kohéziós politika 
hatékony végrehajtását;

Or. ro

Módosítás 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén; hangsúlyozza, hogy egy 
hitelminősítő intézet a közelmúltban 
„stabilról” „negatívra” minősítette le az 
euróövezet államadósságának 2020-ra 
vonatkozó éves kilátásait;

Or. en

Módosítás 6
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén; hangsúlyozza, hogy beruházásokra 
van szükség a fiatalok és a tartósan 
munkanélküli személyek munkaerőpiaci 
integrációjának megkönnyítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén, továbbá hogy külön támogatási 
rendszereket kellene kialakítani a 
foglalkoztatás támogatása és fokozása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Niklas Nienaß
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén, valamint amelyek az 
éghajlatváltozással és a környezetkárosító 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kihívásokkel szembesülnek;

Or. en

Módosítás 9
Manolis Kefalogiannis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; rámutat, hogy az továbbra is 
sebezhető; kiemeli, hogy többet kell tenni 
a válság által leginkább sújtott azon 
tagállamok támogatása érdekében, amelyek 
lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

Or. en

Módosítás 10
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja, mivel a Bizottság 2020/2021-re 
1,2%-os GDP-növekedést prognosztizál az 
euróövezetben; kiemeli, hogy többet kell 
tenni azon tagállamok támogatása 
érdekében, amelyek lassabb növekedéssel 
és magas munkanélküliséggel néznek 
szembe, különösen az ifjúsági 
munkanélküliség terén;

Or. en

Módosítás 11
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja, és hogy továbbra is 
egyenlőtlenségek tapasztalhatók; kiemeli, 
hogy többet kell tenni ezen 
egyenlőtlenségek felszámolása és azon 
tagállamok támogatása érdekében, amelyek 
lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

Or. en

Módosítás 12
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén magas munkanélküliséggel 
(2020/2021-ben az euróövezetben 
várhatóan több mint 7%) szembesülnek;

Or. en

Módosítás 13
Cristina Maestre Martín De Almagro

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén és a kevésbé fejlett régiókban;

Or. es

Módosítás 14
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
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különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

különösen az ifjúsági munkanélküliség és a 
kiszolgáltatott csoportok vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 15
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy Európa gazdasága a 
kevésbé dinamikus növekedés jeleit 
mutatja; kiemeli, hogy többet kell tenni 
azon tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

1. elismeri, hogy Európa gazdasága 
továbbra is növekszik, bár nagy 
különbségekkel; kiemeli, hogy többet kell 
tenni azon régiók támogatása érdekében, 
amelyek lassabb növekedéssel és magas 
munkanélküliséggel néznek szembe, 
különösen az ifjúsági munkanélküliség 
terén;

Or. en

Módosítás 16
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) megjegyzi, hogy az uniós export 
növekedése 2020/2021-ben várhatóan 
lassabb lesz, mint az előző 10 évben; 
hangsúlyozza az exportösztönző 
kezdeményezések fontosságát az EU 
gazdasági növekedésének beindítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 17
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Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
1 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2) rámutat, hogy az exportösztönző 
kezdeményezések segíthetnek a 
munkanélküliséggel kapcsolatos 
problémák megoldásában, a kohézió 
erősítésében és a regionális gazdasági 
egyenlőtlenségek csökkentésében;

Or. en

Módosítás 18
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a globális 
növekedési kilátások bizonytalanok, és 
hogy a gyártási ágazatban tapasztalható 
kereskedelmi feszültségek negatív hatással 
vannak a beruházásokra;

törölve

Or. en

Módosítás 19
Niklas Nienaß
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a globális 
növekedési kilátások bizonytalanok, és 
hogy a gyártási ágazatban tapasztalható 
kereskedelmi feszültségek negatív hatással 

2. megjegyzi, hogy a globális 
növekedési kilátások bizonytalanok, és 
hogy a gyártási ágazatban tapasztalható 
kereskedelmi feszültségek negatív hatással 
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vannak a beruházásokra; vannak a beruházásokra; határozottan úgy 
véli, hogy gazdaságunkat sürgősen át kell 
alakítani lineárisról körforgásos 
gazdaságra, és felhívja a Bizottságot, hogy 
kezdje meg a szakpolitikák áthangolását a 
növekedési paradigmáról a növekedés 
utáni és fenntartható fejlődésre, 
fenntartható alapokra helyezve a 
gazdasági és monetáris uniót;

Or. en

Módosítás 20
Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a globális 
növekedési kilátások bizonytalanok, és 
hogy a gyártási ágazatban tapasztalható 
kereskedelmi feszültségek negatív hatással 
vannak a beruházásokra;

2. hangsúlyozza, hogy a jól célzott 
beruházások rendkívül fontosak ahhoz, 
hogy az uniós gazdaság erősebbé váljon, 
és javuljon a kohéziós politika, csakúgy, 
mint a harmadik országokkal kötött, jól 
megtárgyalt kereskedelmi megállapodások 
hatékonysága és eredményorientáltsága;

Or. en

Módosítás 21
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a globális 
növekedési kilátások bizonytalanok, és 
hogy a gyártási ágazatban tapasztalható 
kereskedelmi feszültségek negatív hatással 
vannak a beruházásokra;

2. megjegyzi, hogy a globális 
növekedési kilátások bizonytalanok, és 
hogy a gyártási ágazatban tapasztalható 
kereskedelmi feszültségek negatív hatással 
vannak az eszközökbe történő 
beruházásokra, amelyek az előrejelzések 
szerint 2020/2021-ben szinte kétszer 
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alacsonyabbak lesznek, mint 2018-ban;

Or. en

Módosítás 22
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a globális 
növekedési kilátások bizonytalanok, és 
hogy a gyártási ágazatban tapasztalható 
kereskedelmi feszültségek negatív hatással 
vannak a beruházásokra;

2. megjegyzi, hogy a globális 
növekedési kilátások visszafogottak, mivel 
a növekedés az előrejelzések szerint a 
2014–2018-as szintnél alacsonyabb lesz, 
és hogy a gyártási ágazatban tapasztalható 
kereskedelmi feszültségek negatív hatással 
vannak a beruházásokra;

Or. en

Módosítás 23
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) rámutat, hogy a Bizottság a 
kereskedelmi háborúk lehetséges 
eszkalálódása nélkül is mindössze 1,6%-ra 
becsüli a fejlett gazdaságok 2020/2021-es 
növekedését;

Or. en

Módosítás 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)



PE646.910v02-00 14/65 AM\1197451HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja, hogy a 
termelékenységnövekedés az EU-ban 
továbbra is jelentősen elmarad a többi 
globális szereplő szintjétől; emellett 
rámutat, hogy nőttek az egyenlőtlenségek 
az EU-n belül, ahol a régiók között a 
legjobban teljesítő 10% hatszor 
termelékenyebb, mint a legrosszabbul 
teljesítő 10%; e tekintetben üdvözli a 
nemzeti termelékenységi bizottságok 
létrehozását annak érdekében, hogy 
előmozdítsák a termelékenység 
növelésének és a strukturális reformok 
iránti nemzeti elkötelezettség 
megerősítésének mikéntjéről szóló nemzeti 
vitákat;

Or. en

Módosítás 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti 
társadalmi, gazdasági és területi 
egyenlőtlenségek és különbségek 
megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy egyes 
tagállamokban az alacsony jövedelmek 
továbbra is kihívást jelentenek a kohéziós 
politika számára, mivel a nagy mértékű 
szegénység és a bizonytalan foglalkoztatás 
az Európai Unión belüli kivándorlás 
magas arányához vezet, ami egyértelmű és 
koncentrált intézkedéseket tesz 
szükségessé a demográfiai egyensúly 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 26
Mathilde Androuët
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
kulcsszerepet játszanak a régiók 
gazdasági és társadalmi fejlődésében és az 
Európai Unió gazdasági növekedésének 
ösztönzésében; megismétli, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a nemzeti kormányok 
együttműködjenek az európai zöld paktum 
sikere érdekében; hangsúlyozza, hogy az 
európai zöld paktum célkitűzéseinek 
elérése elsősorban a tagállamok 
erőfeszítéseitől függ, amelyek az Európai 
Unió és a régiók közötti természetes 
közvetítők;

Or. fr

Módosítás 27
Niklas Nienaß
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez; kéri, hogy 
a beruházások minden formáját alakítsák 
át fenntartható beruházásokká; kéri, hogy 
az esb-alapokat a fenntartható 
mobilitásra, a környezetbarát 
vállalkozókra, a környezetbarát 
infrastruktúrára és a fosszilis 
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tüzelőanyagok fokozatos megszüntetésére 
használják fel a környezet és az éghajlat 
károsításának elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 28
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az EU különféle régiói közötti 
társadalmi, gazdasági és területi 
egyenlőtlenségek és különbségek 
megszüntetéséhez; hangsúlyozza, hogy az 
EBB beruházásainak továbbra is fennálló 
földrajzi egyensúlyhiánya komoly 
aggodalomra ad okot;

Or. en

Módosítás 29
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez, beleértve a 
legkülső régiókat, például a szigeteket, 
hegyeket és ritkán lakott területeket is;

Or. en
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Módosítás 30
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez; ezért a 
szociális szempontokra is összpontosító új 
mutatókra van szükség;

Or. en

Módosítás 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek biztosítania kell, hogy a 
kohéziós alapokat megfelelő mértékben 
megnöveljék, hogy azok hozzá tudjanak 
járulni az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

Or. es

Módosítás 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 3. hangsúlyozza, hogy az európai 
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szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia a versenyképesség fokozásához és 
az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

Or. ro

Módosítás 33
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós országok és régiók közötti 
társadalmi, gazdasági és területi 
egyenlőtlenségek és különbségek 
megszüntetéséhez;

Or. en

Módosítás 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

Or. en
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Módosítás 35
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek következetesen hozzá kell 
járulnia az uniós régiók közötti társadalmi, 
gazdasági és területi egyenlőtlenségek és 
különbségek megszüntetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszter hozzájárulhat az uniós régiók 
közötti társadalmi, gazdasági és területi 
egyenlőtlenségek és különbségek 
megszüntetéséhez is;

Or. en

Módosítás 36
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

törölve

Or. en

Módosítás 37
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
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4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

4. kiemeli, hogy az inkluzívabb 
növekedés európai célja a zöld 
munkahelyekbe, az infrastruktúrába, az 
oktatásba és képzésbe, az egészségügybe, 
valamint a kutatásba és innovációba való 
nagyobb mértékű beruházást jelent; 
hangsúlyozza, hogy a termelékenység 
növekedésének a fizetések növekedéséhez 
kell vezetnie;

Or. en

Módosítás 38
Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

4. rámutat, hogy a széles körű 
regionális és területi különbségek 
továbbra is aggodalomra adnak okot; e 
különbségek csökkentése érdekében 
rendkívül fontosak a kohéziós politikai 
beruházások, és üdvözli a 2021-2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben a kohéziós politika és a 
strukturális reformok közötti erősebb 
kapcsolatot;

Or. en
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Módosítás 39
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie; 
megjegyzi, hogy a Bizottság előrejelzései 
szerint a munkavállalók egy főre jutó 
reálbér-növekedése az euróövezetben a 
következő két évben nem fogja elérni az 
1%-ot;

Or. en

Módosítás 40
Niklas Nienaß
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása és a túlzott 
többlet csökkentése révén; kiemeli, hogy 
az inkluzívabb növekedés európai célja a 
zöld infrastruktúrába, az oktatásba és 
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célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

képzésbe, az egészségügybe, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelembe, 
valamint a kutatásba és innovációba való 
nagyobb mértékű beruházást jelent; 
hangsúlyozza, hogy a termelékenység 
növekedésének a fizetések növekedéséhez 
kell vezetnie; úgy véli, nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni arra, hogy a kohéziós 
politikából származó finanszírozást is 
felhasználják az egyenlőtlenségekkel 
szembeni küzdelemre hatékony eszközök 
alkalmazása és az erőforrások célzott 
hozzárendelése révén;

Or. en

Módosítás 41
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; külön 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak ki kell 
használnia a jövőorientált készségekbe és 
infrastruktúrába való beruházás 
lehetőségét, ami a termelékenység és a 
jövedelem növekedéséhez fog vezetni;

Or. en

Módosítás 42
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Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és kompenzáló 
intézkedések végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének 
kedvező környezetet kell teremtenie a 
vállalkozások számára, és a fizetések 
növekedéséhez és vonzó munkahelyekhez 
kell vezetnie;

Or. ro

Módosítás 43
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja a növekedésösztönző fenntartható 
infrastruktúrába, az oktatásba és képzésbe, 
az egészségügybe, valamint a kutatásba és 
innovációba való nagyobb mértékű 
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hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

beruházást jelent; hangsúlyozza, hogy a 
termelékenység növekedésének a fizetések 
növekedéséhez kell vezetnie;

Or. en

Módosítás 44
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az export fokozottabb támogatása, 
továbbá az infrastruktúrába, az oktatásba 
és képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházás; hangsúlyozza, hogy a 
termelékenység növekedésének a fizetések 
növekedéséhez kell vezetnie;

Or. en

Módosítás 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
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többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba, az innovációba és a 
digitalizációba való nagyobb mértékű 
beruházást jelent; hangsúlyozza, hogy a 
termelékenység növekedésének a fizetések 
növekedéséhez kell vezetnie;

Or. es

Módosítás 46
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek fel kell gyorsítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

Or. en

Módosítás 47
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja az infrastruktúrába, az oktatásba és 
képzésbe, az egészségügybe, valamint a 
kutatásba és innovációba való nagyobb 
mértékű beruházást jelent; hangsúlyozza, 
hogy a termelékenység növekedésének a 
fizetések növekedéséhez kell vezetnie;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek elő kell mozdítania a régiók 
és tagállamok közötti gazdasági és 
társadalmi konvergenciát a kereskedelmi 
egyensúlytalanságok kiigazítása, a túlzott 
többlet csökkentése és a meglévő 
szankciók végrehajtása révén; kiemeli, 
hogy az inkluzívabb növekedés európai 
célja különösen az infrastruktúrába, az 
oktatásba és képzésbe, az egészségügybe, 
valamint a kutatásba és innovációba való 
nagyobb mértékű beruházást jelent; 
hangsúlyozza, hogy a termelékenység 
növekedésének a fizetések növekedéséhez 
kell vezetnie;

Or. en

Módosítás 48
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) rámutat arra, hogy a Bizottság 
szerint 2020/2021-ben várhatóan 0,0%-
kal fognak emelkedni a tényleges 
munkaerőköltségek;

Or. en

Módosítás 49
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy az uniós gazdaság 
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növekedése nem biztosítható a kiadási 
politika új megközelítése nélkül; ezért az 
EU minden egyes régiója számára 
biztosítani kell minden olyan eszközt, 
amely lehetővé teszi a magánszektor 
számára, hogy beruházzon és kiaknázza a 
térség rejtett potenciálját; felhívja a 
Bizottságot, hogy a helyi polgárok 
életének és foglalkoztatási rátájának 
javítása érdekében hozzon létre egy 
vállalkozás- és üzletbarát rendszert az EU 
valamennyi lemaradó területén;

Or. en

Módosítás 50
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli az új Bizottság arra 
vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy 
felülvizsgálja a Stabilitási és Növekedési 
Paktum jelenlegi szabályait, amelyek a 
gazdasági stagnálás és a beruházások 
elégtelensége idején már nem 
megfelelőek; ezért úgy véli, hogy további 
rugalmasságra van szükség a növekedés 
serkentése és a környezetvédelmi és 
szociális közberuházások előmozdítása, 
valamint az éghajlati vészhelyzet és az 
annak társadalmi következményei elleni 
küzdelem érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat annak fontosságára, hogy 
a helyi és regionális önkormányzatokat is 
bevonják a nemzeti reformprogramok 
kidolgozásába;

Or. es

Módosítás 52
Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
vezessen be egy „aranyszabályt” a 
közberuházásokra vonatkozóan, amely 
kizárja a környezetvédelmi és szociális 
beruházásokat az adósság- és 
hiányplafonba való beszámításból a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
keretében, annak elkerülése érdekében, 
hogy a fenntartható és szociális 
költségvetési kiadásokat túlzott mértékben 
korlátozzák az államháztartások;

Or. en

Módosítás 53
Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik 
a gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 

5. kiemeli a kutatás és innováció – 
többek között a digitális infrastruktúra és 
az immateriális javak – terén fennálló 
jelentős beruházáshiányt, amely a 
kohéziós politika és az Európai horizont 
program tematikus célkitűzései révén 
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időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

kezelhető, és hangsúlyozza, hogy növelni 
kell a kohéziós politika költségvetését a 
2021–2027 közötti időszakra;

Or. en

Módosítás 54
Niklas Nienaß
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy jelentősen növelni kell 
a kohéziós politika költségvetését a 2021–
2027 közötti időszakra az európai 
hozzáadott érték megőrzése érdekében, 
hozzájárulva ezáltal a gazdasági 
növekedéshez, a társadalmi befogadáshoz, 
az innovációhoz, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez és a környezetvédelemhez; 
hangsúlyozza továbbá a kohéziós politika 
olyan horizontális elveinek fontosságát, 
mint a nemek közötti egyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség és a 
fenntartható fejlődés, amelyek a 
partnerség elvén alapulnak, mivel ezek 
pozitív mellékhatásokait nehéz mérni, 
különösen a szociális területen;

Or. en

Módosítás 55
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez; kéri, hogy az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
váljon az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításának 
kulcsfontosságú eszközévé;

Or. fr

Módosítás 56
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

5. elismeri, hogy a munkaerőpiac 
technológiai tendenciái és a tiszta 
gazdaságra való átállás óriási kihívást 
jelentenek a regionális kohézió számára; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok, mint az 
európai beruházási politika fő elemei döntő 
szerepet játszanak a gazdasági talpra állás 
folyamatában; hangsúlyozza, hogy növelni 
kell a kohéziós politika költségvetését a 
2021–2027 közötti időszakra az európai 
hozzáadott érték megőrzése érdekében, 
hozzájárulva ezáltal a gazdasági 
növekedéshez, a regionális 
versenyképességhez, a társadalmi 
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befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

Or. en

Módosítás 57
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
megismétli az Európai Parlament szilárd 
álláspontját, hogy nem fogad el 
csökkentést a kohéziós politika területén, 
és hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
kohéziós politika költségvetését a 2021–
2027 közötti időszakra az európai 
hozzáadott érték megőrzése és növelése 
érdekében, hozzájárulva ezáltal a gazdasági 
növekedéshez, a társadalmi és területi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

Or. en

Módosítás 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában, és 
javasolja, hogy a tagállamok kövessék a 
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politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

Bizottság által az európai szemeszter 
keretében tett konkrét ajánlásokat; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

Or. ro

Módosítás 59
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra, és erősíteni kell a többi uniós 
alappal való szinergiát és kiegészítő 
jelleget az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

Or. en

Módosítás 60
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
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kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

kohéziós politika mint fő európai 
közberuházási politika döntő szerepet 
játszik; hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
kohéziós politika költségvetését a 2021–
2027 közötti időszakra az európai 
hozzáadott érték megőrzése érdekében, 
hozzájárulva ezáltal a gazdasági 
növekedéshez, a regionális 
versenyképességhez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez, valamint a Párizsi 
Megállapodás éghajlati céljainak 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
regionális fejlődés folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

Or. es

Módosítás 62
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás elősegítésében; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

Or. en

Módosítás 63
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy növelni kell a kohéziós 
politika költségvetését a 2021–2027 közötti 
időszakra az európai hozzáadott érték 
megőrzése érdekében, hozzájárulva ezáltal 
a gazdasági növekedéshez, a társadalmi 
befogadáshoz, az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

5. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika mint fő európai 
beruházási politika döntő szerepet játszik a 
gazdasági talpra állás folyamatában; 
hangsúlyozza, hogy szinten kell tartani a 
kohéziós politika költségvetését az európai 
hozzáadott érték biztosítása érdekében, 
hozzájárulva ezáltal a gazdasági 
növekedéshez, a társadalmi befogadáshoz, 
az innovációhoz és a 
környezetvédelemhez;

Or. en

Módosítás 64
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika 2021–2027 közötti időszakra szóló 
megnövelt költségvetése segítene 
ellensúlyozni az állami beruházások 
GDP-hez viszonyított alacsony arányát, 
amely az előrejelzések szerint még mindig 
a válság előtti szint alatt marad az uniós 
tagállamok csaknem felében;

Or. en

Módosítás 65
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
5 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2) a megnövelt kohéziós alapok 
segítenék az alapok kedvezményezettjeit 
abban, hogy kiegyensúlyozott 
költségvetésük révén fenntartsák a 
költségvetési fegyelmet, miközben 
ösztönöznék a növekedést és csökkentenék 
a munkanélküliséget;

Or. en

Módosítás 66
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3) megjegyzi, hogy a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó kohéziós alapok 
növelése lehetővé tenné több olyan projekt 
támogatását, amelyek egyértelműen 
előnyösek a környezet számára az 
energiahatékonyság szempontjából;
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Or. en

Módosítás 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az uniós alapokat, 
programokat és eszközöket egyszerűsíteni 
kell és rugalmasabbá kell tenni annak 
érdekében, hogy a stratégiai beruházási 
projektek uniós finanszírozása 
hatékonyabb és földrajzilag 
kiegyensúlyozottabb legyen;

Or. en

Módosítás 68
Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra 
a meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. úgy véli, hogy szorosabb 
kapcsolatra van szükség az európai 
szemeszter és a kohéziós politika között, 
miközben a beruházási szakadék 
áthidalása érdekében jobban és 
mélyebben kell értékelni a regionális és 
helyi beruházási igényeket, valamint a 
kohéziós politikai alapok, a központilag 
kezelt alapok, például az Európai horizont 
és a pénzügyi eszközök közötti 
szinergiákat;

Or. en

Módosítás 69
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Deutsch Tamás

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. tudomásul veszi a fenntartható 
fejlesztési célok beépítését az európai 
szemeszterbe azzal a céllal, hogy az 
emberek, egészségük és bolygónk kerüljön 
a gazdaságpolitika középpontjába; úgy véli 
azonban, hogy ez nem írhatja felül a 
szemeszter eredeti célját és funkcióját, 
mivel az a gazdasági kormányzás 
kereteként jött létre; a növekedés 
fenntartható módon történő 
előmozdításának együtt kell járnia a 
makrogazdasági stabilitás és a 
költségvetési egyensúly megőrzésével; 
rámutat, hogy a digitalizáció és a 
technológiai fejlődés támogatása nagyban 
hozzájárul a fenntartható növekedéshez; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k döntő szerepet 
játszanak a munkahelyteremtésben, és 
hogy csökkenteni kell a hatékony 
működésüket akadályozó adminisztratív 
terheket;

Or. en

Módosítás 70
Niklas Nienaß
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
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egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; sajnálja, 
hogy még mindig nem létezik olyan új 
európai stratégia, amely felváltaná az 
Európa 2020 menetrendet; megjegyzi, 
hogy e tekintetben különös figyelmet kell 
fordítani a munkaerőpiacra és a szociális 
jogok európai pillérére a meglévő 
munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek ökológiai és igazságos 
átmenet keretében történő létrehozása 
révén; e tekintetben hangsúlyozza a 
Párizsi Megállapodás 
kötelezettségvállalásainak, továbbá az 
uniós éghajlat- és energiapolitikai célok, 
valamint a klímasemleges Unió 2040-ig 
történő elérésének fontosságát;

Or. en

Módosítás 71
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjében szereplő 17 fenntartható 
fejlődési cél beépítését az európai 
szemeszterbe azzal a céllal, hogy az 
emberek, egészségük és bolygónk kerüljön 
a gazdaságpolitika középpontjába; 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
fejlődési célok cselekvésre szólítanak fel a 
jólét előmozdítása és a gazdasági 
növekedés megteremtése érdekében, 
miközben védik a bolygót, véget vetnek a 
szegénységnek és számos társadalmi 
szükségletet kezelnek, beleértve az 
oktatást, az egészségügyet, a szociális 
védelmet és a munkalehetőségeket; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
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meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

Or. en

Módosítás 72
Manolis Kefalogiannis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén; 
hangsúlyozza, hogy Európában az 
alacsony kereset továbbra is kihívást 
jelent, és hogy a nemek közötti 
bérszakadék a bizonytalan 
foglalkoztatással párosulva – különösen a 
fiatalok körében – továbbra is komoly 
problémát okoz, amelyet sürgősen meg 
kell oldani;

Or. en

Módosítás 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe, 
és egy kiegyensúlyozott és fokozatos 
megközelítés alkalmazását javasolja azzal 
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gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

a céllal, hogy az emberek, egészségük és 
bolygónk kerüljön a gazdaságpolitika 
középpontjába; megjegyzi, hogy e 
tekintetben különös figyelmet kell fordítani 
a munkaerőpiacra a meglévő munkahelyek 
megőrzése és új munkahelyek létrehozása 
révén; hangsúlyozza, hogy az új zöld 
megállapodás nem akadályozhatja az 
alapvető infrastruktúrába történő 
beruházásokat azokban a régiókban, ahol 
ez hiányzik;

Or. ro

Módosítás 74
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén; kéri, hogy 
a környezetvédelem és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése legyen a 
közbeszerzési szerződések odaítélésének 
kötelező kritériuma;

Or. fr

Módosítás 75
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása, valamint a 
munkaerőpiac befogadóbbá tétele révén; e 
tekintetben hangsúlyozza a kirekesztett és 
hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiaci részvétele ösztönzésének 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 76
Cristina Maestre Martín De Almagro

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén, a 
szegénység és különösen a 
gyermekszegénység csökkentése 
érdekében inkluzív növekedést biztosítva;

Or. es

Módosítás 77
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben egy 
fenntartható gazdasági modell keretében 
különös figyelmet kell fordítani a 
munkaerőpiacra a meglévő munkahelyek 
átalakítása és új munkahelyek létrehozása 
révén;

Or. en

Módosítás 78
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk is a 
gazdaságpolitika középpontjába kerüljön; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása, vagy legalább az 
igazságos átmenet biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 79
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy a mindenki számára 
optimális foglalkoztatás biztosítása 
érdekében különös figyelmet kell fordítani 
a munkaerőpiacra, és elismeri e 
tekintetben a szociális gazdaság 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 80
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új, jól 
fizető munkahelyek létrehozása révén;

Or. en

Módosítás 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Véleménytervezet
6 bekezdés



PE646.910v02-00 44/65 AM\1197451HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. úgy véli, hogy a fenntartható 
fejlődési célokat azzal a céllal kell 
beépíteni az európai szemeszterbe, hogy az 
emberek, egészségük és bolygónk kerüljön 
a gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

Or. en

Módosítás 82
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a fenntartható fejlesztési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a munkaerőpiacra a 
meglévő munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek létrehozása révén;

6. üdvözli a fenntartható fejlődési 
célok beépítését az európai szemeszterbe 
azzal a céllal, hogy az emberek, 
egészségük és bolygónk kerüljön a 
gazdaságpolitika középpontjába; 
megjegyzi, hogy e tekintetben a lehető 
legnagyobb figyelmet kell fordítani a 
munkaerőpiacra a meglévő munkahelyek 
megőrzése és új munkahelyek létrehozása 
révén;

Or. en

Módosítás 83
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli, hogy az elkövetkező 
években a gazdaságpolitika négy fő 
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dimenziója a környezeti fenntarthatóság, 
a termelékenységnövekedés, a 
méltányosság és a makrogazdasági 
stabilitás lesz; hangsúlyozza, hogy a 
sikeres végrehajtáshoz elengedhetetlen a 
következő dimenziók előrehaladásának 
nyomon követése;

Or. en

Módosítás 84
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozni kell, hogy nem 
minden tagállam, régió és város indul 
ugyanonnan az éghajlat- és 
környezetvédelmi politikák kidolgozása és 
végrehajtása során; ezért, bár a 
fenntartható gazdasági modellre való 
áttérés ösztönözheti a növekedést és a 
foglalkoztatást, szakpolitikai 
intézkedésekre van szükség az egyes 
ágazatokra és régiókra gyakorolt rövid 
távú negatív hatások enyhítése érdekében; 
az igazságos átmenet új mechanizmusa 
továbbá testre szabott támogatást kell 
nyújtson a leginkább érintett polgároknak 
és régióknak;

Or. en

Módosítás 85
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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6a. hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani a szociális jogok 
európai pillére elveinek végrehajtására, 
különösen a munkaerőpiac tekintetében, a 
dereguláció leállítása, a meglévő 
munkahelyek megőrzése, új és minőségi 
munkahelyek létrehozása, a 
munkanélküliség és az aktív keresők 
szegénységének kezelése, valamint a 
nemek közötti és az életkor szerinti 
bérszakadék felszámolása révén;

Or. en

Módosítás 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismeri, hogy a zöld megállapodás 
és az ökológiai kihívások az Európai Unió 
legfontosabb prioritásai közé tartoznak, és 
hangsúlyozza, hogy az Európai 
Bizottságnak következetesen hozzá kell 
járulnia az európai gazdaság 
legszennyezőbb ágazatai ipari 
átalakításának támogatásához;

Or. en

Módosítás 87
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. tudomásul veszi a fenntartható 
európai beruházási terv célkitűzéseit, de 
aggodalmát fejezi ki a multiplikátorhatás 
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révén elérhető tényleges eredmények, 
valamint a támogatott projektek 
innovativitása és hatékonysága kapcsán;

Or. en

Módosítás 88
Dimitrios Papadimoulis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. tudomásul veszi, hogy az európai 
zöld megállapodás az EU új zöld 
növekedési stratégiája, amelynek 
középpontjában a fenntarthatóság, a 
polgárok jólléte és a méltányosság áll; 
megjegyzi azonban, hogy végrehajtásának 
kiindulópontja tagállamonként és 
régiónként eltérő, és hogy némelyikük 
jobban ki lesz téve a gazdasági és 
társadalmi kockázatoknak; hangsúlyozza, 
hogy a méltányos átállási mechanizmus 
megfelelő, inkluzív és méltányos átállást 
kell biztosítson mindenki számára; e 
tekintetben sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az igazságos átmenet alapjára 
vonatkozó pénzügyi javaslat önmagában 
nem lesz elegendő a zöldebb gazdaságra 
való méltányos és inkluzív átálláshoz;

Or. en

Módosítás 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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6b. emlékeztet, hogy a „nulla 
kibocsátású” termelési modellre való 
áttérés nem hajtható végre megfelelő 
fokozatosság és azon gazdasági, 
társadalmi és kulturális keretekre 
gyakorolt mellékhatások kellő 
figyelembevétele nélkül, amelyekben az 
érdekelt felek tevékenykednek;

Or. en

Módosítás 90
Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások 
figyelembevétele érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 91
Niklas Nienaß
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a polgárok 7. megjegyzi, hogy a polgárok 
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aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében;

aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a zöld és minőségi 
munkahelyek teremtésébe való beruházás 
fokozása, a belföldi kereslet ösztönzése és 
a megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 
erősítse meg az Európai Parlament 
szerepét az európai szemeszter 
folyamatában, amelynek túl kell mutatnia 
azon, hogy csak véleményt nyilvánít a 
foglalkoztatási iránymutatásokról, és hogy 
tegye átláthatóbbá az európai szemeszter 
folyamatát;

Or. en

Módosítás 92
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében;

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében; megismétli, hogy az 
euróövezetben az egy főre jutó 
reáljövedelem az előrejelzések szerint 
2020/2021-ben kevesebb mint 1%-kal fog 
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nőni;

Or. en

Módosítás 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében;

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi, jól fizetett, és a 
jövő fejlődő területeit és az új technológiai 
trendeket követő munkahelyek teremtésébe 
való beruházás fokozása, a belföldi kereslet 
ösztönzése és a megtermelt vagyon 
méltányosabb elosztásának biztosítása; úgy 
véli, hogy a Stabilitási és Növekedési 
Paktumnak rugalmasabbnak kell lennie a 
ciklikus feltételek, a strukturális reformok 
és a kormányzati beruházások 
figyelembevétele érdekében;

Or. ro

Módosítás 94
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható egyik válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
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Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében;

Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a legkésőbb 2050-re elérendő 
klímasemleges Európa sürgős 
finanszírozási igényei, a strukturális 
reformok és a kormányzati beruházások 
figyelembevétele érdekében;

Or. en

Módosítás 95
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások 
figyelembevétele érdekében;

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
végrehajtása során figyelembe kell venni a 
ciklikus feltételeket, a strukturális 
reformokat és a kormányzati 
beruházásokat, és lehetővé kell tenni az 
optimális és inkluzív növekedést az egész 
EU-ban;

Or. en

Módosítás 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a polgárok 7. megjegyzi, hogy rendkívül fontos a 
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aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében;

reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében;

Or. es

Módosítás 97
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében;

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb és 
inkluzívabb elosztásának biztosítása; úgy 
véli, hogy a Stabilitási és Növekedési 
Paktumnak rugalmasabbnak kell lennie a 
ciklikus feltételek, a strukturális reformok 
és a kormányzati beruházások 
figyelembevétele érdekében;

Or. en

Módosítás 98
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
reáljövedelmek növekedésének 
támogatása, a minőségi munkahelyek 
teremtésébe való beruházás fokozása, a 
belföldi kereslet ösztönzése és a 
megtermelt vagyon méltányosabb 
elosztásának biztosítása; úgy véli, hogy a 
Stabilitási és Növekedési Paktumnak 
rugalmasabbnak kell lennie a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében;

7. megjegyzi, hogy a polgárok 
aggodalmaira adható legjobb válasz a 
minőségi munkahelyek teremtésébe való 
beruházás fokozása, a belföldi kereslet 
ösztönzése és a megtermelt vagyon 
méltányosabb elosztásának biztosítása; úgy 
véli, hogy teljes mértékben ki kell 
használni a Stabilitási és Növekedési 
Paktum rugalmasságát a ciklikus 
feltételek, a strukturális reformok és a 
kormányzati beruházások figyelembevétele 
érdekében;

Or. en

Módosítás 99
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) megjegyzi, hogy ha a Bizottság 
előrejelzései helyesek, akkor az egy főre 
jutó reálbérek 6 egymást követő évben 1% 
alatt fognak növekedni az euróövezetben;

Or. en

Módosítás 100
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
7 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy a méltányos 
díjazás és a reálbérek növekedése 
kiemelkedő fontosságú a dolgozók 
szegénységének csökkentése 
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szempontjából;

Or. en

Módosítás 101
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálja, hogy – amint azt az 
Európai Bizottság a 2020. évi 
fenntartható növekedési stratégiában 
kiemelte – a nők továbbra is hátrányos 
helyzetben vannak a munkaerőpiacon, 
annak ellenére, hogy általában jobb 
oktatási eredményeket érnek el; 
emlékeztet, hogy a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyra irányuló politikák 
döntő szerepet játszanak a nemek közötti 
foglalkoztatási és bérszakadék 
megszüntetésében; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy az európai szemeszter 
folyamatában és a kohéziós politikában 
meg kell erősíteni a nemi dimenziót;

Or. en

Módosítás 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megjegyzi, hogy néhány 
tagállamban sürgős beruházásokra van 
szükség az infrastruktúra és a 
közszolgáltatások terén, és felhívja az 
Európai Bizottságot, hogy találja meg a 
szükséges eszközöket ahhoz, hogy az e 
téren fejlettebb országok szakértelme 
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eljuthasson a rászoruló országokhoz; 

Or. en

Módosítás 103
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza a szociális párbeszéd 
fontosságát, amely mind két-, mind 
háromoldalú formájában alapvető eszköz 
a munkavállalók körülményeinek 
javításához; kéri, hogy az európai 
szemeszter folyamatában mozdítsák elő ezt 
a dimenziót;

Or. en

Módosítás 104
Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és 
kölcsönösnek kell lennie, és a pozitív 
ösztönzőkre kell összpontosítania; 
támogatja a területi dimenzió jelentősebb 
mértékű elismerését, amely előnyös lenne 
az európai szemeszter számára;

törölve

Or. en

Módosítás 105
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Mathilde Androuët

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és 
kölcsönösnek kell lennie, és a pozitív 
ösztönzőkre kell összpontosítania; 
támogatja a területi dimenzió jelentősebb 
mértékű elismerését, amely előnyös lenne 
az európai szemeszter számára;

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és 
kölcsönösnek kell lennie, és a pozitív 
ösztönzőkre kell összpontosítania; 
támogatja a területi dimenzió jelentősebb 
mértékű elismerését, amely előnyös lenne 
az európai szemeszter számára; kéri az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap jelentős növelését a mezőgazdasági 
ágazat változásainak támogatása, 
modernizálása, valamint a szén-dioxid-
kibocsátás, a növényvédő szerek és a 
GMO-k túlzott használatának megelőzése 
érdekében; ösztönzi a rövid ellátási láncok 
alkalmazását az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásával járó szállítási utak 
lerövidítése érdekében;

Or. fr

Módosítás 106
Niklas Nienaß
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és 
kölcsönösnek kell lennie, és a pozitív 
ösztönzőkre kell összpontosítania; 
támogatja a területi dimenzió jelentősebb 
mértékű elismerését, amely előnyös lenne 
az európai szemeszter számára;

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak, 
kölcsönösnek és átláthatónak kell lennie, 
és a pozitív ösztönzőkre kell 
összpontosítania; támogatja a területi 
dimenzió jelentősebb mértékű elismerését, 
amely előnyös lenne az európai szemeszter 
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számára; határozottan támogatja, hogy 
valamennyi gazdaságpolitikát a 
klímasemleges EU 2040-re kitűzött 
céljának szolgálatába állítsák; emlékeztet 
továbbá a zöld megállapodás 
végrehajtásának fontosságára, és rámutat 
a Parlament által 2020 januárjában 
megszavazott zöld megállapodásról szóló 
állásfoglalásra;

Or. en

Módosítás 107
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és 
kölcsönösnek kell lennie, és a pozitív 
ösztönzőkre kell összpontosítania; 
támogatja a területi dimenzió jelentősebb 
mértékű elismerését, amely előnyös lenne 
az európai szemeszter számára;

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és 
kölcsönösnek kell lennie, és a pozitív 
ösztönzőkre kell összpontosítania; 
támogatja a területi dimenzió, valamint a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítése és a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés jelentősebb mértékű 
elismerését az európai szemeszter 
folyamatában és az országspecifikus 
ajánlásokban;

Or. en

Módosítás 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és 
kölcsönösnek kell lennie, és a pozitív 
ösztönzőkre kell összpontosítania; 
támogatja a területi dimenzió jelentősebb 
mértékű elismerését, amely előnyös lenne 
az európai szemeszter számára;

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és 
kölcsönösnek kell lennie, és a pozitív 
ösztönzőkre kell összpontosítania; 
támogatja a területi dimenzió, valamint a 
helyi és regionális szintű szakértői 
kapacitások jelentősebb mértékű 
elismerését, amely előnyös lenne az 
európai szemeszter számára;

Or. ro

Módosítás 109
Deutsch Tamás

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak és 
kölcsönösnek kell lennie, és a pozitív 
ösztönzőkre kell összpontosítania; 
támogatja a területi dimenzió jelentősebb 
mértékű elismerését, amely előnyös lenne 
az európai szemeszter számára;

8. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
és az európai szemeszter keretében zajló 
gazdasági kormányzási folyamatok közötti 
kapcsolatnak kiegyensúlyozottnak kell 
lennie, és a lehető legnagyobb mértékben a 
pozitív ösztönzőkre kell 
összpontosítania; úgy véli, hogy a területi 
dimenzió jelentősebb mértékű elismerése 
előnyös lenne az európai szemeszter 
számára.

Or. en

Módosítás 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri, hogy támogassák az európai 
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területi együttműködés valamennyi 
aspektusát (határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti, belső és 
külső együttműködés), ezáltal törekedve a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
általános célkitűzésének megvalósítására;

Or. en

Módosítás 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. rámutat, hogy az európai 
szemeszternek figyelembe kell vennie a 
rendkívül szennyező ágazatokban a 
hatékony finanszírozáshoz való hozzáférés 
előmozdítását az ökológiai és kevésbé 
szennyező megoldások kutatása és 
végrehajtása érdekében, a mérgező gázok 
kibocsátásának csökkentése céljából;

Or. en

Módosítás 112
Niklas Nienaß
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. sajnálja a kohéziós politika 
számára javasolt források csökkentését; 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható és 
inkluzív növekedés biztosítása érdekében 
a kohéziós politika finanszírozása 
jelentősen nagyobb kell legyen annál, ami 
a jelenlegi többéves pénzügyi keretben 
szerepel;



PE646.910v02-00 60/65 AM\1197451HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékeztet, hogy nagyobb 
figyelmet kell fordítani a tagállamok 
történelmi és kulturális örökségének 
megőrzésére és megerősítésére, beleértve a 
megfelelő költségvetési előirányzatokat is;

Or. en

Módosítás 114
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza, hogy a kkv-k a 
fejlődés és a foglalkoztatás alapvető 
motorjai az uniós gazdaságban, 
különösen a földközi-tengeri régiókban és 
országokban, és hogy strukturális okokból 
nehezen tudják kihasználni az egységes 
piacban rejlő összes lehetőséget, ha súlyos 
adó- és adminisztratív terhek sújtják őket; 
ezért kéri a Bizottságot, hogy szüntesse 
meg a szükségtelen terheket és 
akadályokat;

Or. en

Módosítás 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu
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Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felhívja a Bizottságot, hogy 
sürgesse a tagállamokat, hogy fokozzák a 
nemzeti és regionális hatóságok és az 
összes jelentős szereplő közötti 
együttműködést annak érdekében, hogy 
közösen határozzák meg a fejlesztési 
prioritásokat és a források elosztását, 
ösztönözve a civil társadalom 
szerepvállalását saját jövőjük 
alakításában;

Or. en

Módosítás 116
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. úgy véli, hogy nagyobb gazdasági 
elkötelezettséget kell biztosítani a 
természeti katasztrófákhoz és a 
növénybetegségek terjedéséhez 
kapcsolódó természeti kockázatok 
csökkentését célzó megelőző intézkedések 
mellett;

Or. en

Módosítás 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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8c. elismeri a független 
kommunikációs csatornák és a helyes 
tájékoztatás fontosságát nemzeti, 
regionális és helyi szinten; ezért 
nyomatékosan ajánljuk az Európai 
Bizottságnak, hogy hozzon intézkedéseket 
a független újságírás regionális és helyi 
szintű támogatására az európai értékek és 
a kohéziós politika eredményeinek 
terjesztése érdekében;

Or. en

Módosítás 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. hangsúlyozza, hogy az európai 
szemeszternek értékelnie kell az 
intézkedéseket, hogy valós és hozzáférhető 
információkat lehessen nyújtani az 
európai alapok valamennyi lehetséges 
támogatható kedvezményezettje számára;

Or. en

Módosítás 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Véleménytervezet
8 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8e. úgy véli, hogy mind a Bizottság, 
mind a tagállamok szintjén tovább kell 
egyszerűsíteni és rugalmasabbá kell tenni 
az európai alapokhoz való hozzáférés 
mechanizmusait, és javítani kell a 
potenciális kedvezményezettek, köztük a 
nem kormányzati szervezetek és a 
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gazdasági szereplők hozzáférését az 
alapokhoz;

Or. en

Módosítás 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Véleménytervezet
8 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8f. hangsúlyozza, hogy a szociális 
partnerek nemzeti szintű bevonásának 
mértéke még mindig alacsony, és hogy 
mind az Európai Bizottságnak, mind a 
tagállamok kormányainak többet kellene 
tenniük annak biztosítása érdekében, 
hogy rendszeresen konzultáljanak velük, 
és nézeteiket mind a szakpolitikákban, 
mind a döntéshozatal során figyelembe 
vegyék;

Or. en

Módosítás 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Véleménytervezet
8 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8g. hangsúlyozza, hogy az európai 
gazdaság és társadalom ökológiai 
átalakításának nem szabad veszélyeztetnie 
az Európai Unió gazdasági és ipari 
fejlődésének fontosságát és globális 
gazdasági helyzetét; a Bizottságnak 
továbbá figyelembe kell vennie az 
ökológiai átmenet által leginkább érintett 
régiókban a hatékony fejlesztési 
eszközökhöz való hozzáférés 
előmozdítását;



PE646.910v02-00 64/65 AM\1197451HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Véleménytervezet
8 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8h. üdvözli az Európai Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy az éghajlatbarát 
technológiákba történő beruházások 
ösztönzése érdekében hozzanak létre egy 
méltányos átállási alapot; hangsúlyozza, 
hogy az alap célja többek között azon 
gazdasági ágazatok erőfeszítéseinek 
kompenzálása, amelyeknek teljesíteniük 
kell az uniós éghajlat-politikai 
célkitűzéseket; figyelmeztet arra, hogy az 
igazságos átmeneti alap létrehozására 
fordított összeg nem befolyásolhatja a 
kohéziós előirányzatok általános szintjét; 
emlékeztet az Európai Parlament azon 
álláspontjára, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben fenn kell tartani a 
kohéziós finanszírozás szintjét; megjegyzi, 
hogy egyes meglévő kohéziós alapok már 
most is hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez;

Or. en

Módosítás 123
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Véleménytervezet
8 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8i. hangsúlyozza, hogy a zöld 
megállapodás projektjeinek 
végrehajtásához jelentős szintű know-
how-ra, munkaerőre és szakértelemre lesz 
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szükség; felhívja az EBB-t és a 
Bizottságot, hogy fokozzák erőfeszítéseiket 
annak érdekében, hogy segítséget 
nyújtsanak a projektgazdáknak, valamint 
a helyi, regionális és nemzeti 
hatóságoknak;

Or. en

Módosítás 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Véleménytervezet
8 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8j. üdvözli, hogy az EU elkötelezte 
magát amellett, hogy szakpolitikáiban és 
az európai szemeszterben egyaránt 
végrehajtja a fenntartható fejlődési 
célokat; úgy véli, hogy a következő 
években a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtásának kell az uniós 
döntéshozatali folyamat középpontjában 
állnia;

Or. en


