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Módosítás 1
François Alfonsi

Véleménytervezet
-8 a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A mivel az Európai Unió prioritást 
élvező, az Egyesült Királyság által is 
osztott célkitűzései, és különösen a 
globális felmelegedés és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
kölcsönös kötelezettségvállalásokat tesz 
indokolttá annak érdekében, hogy az 
európai kontinens a regionális fejlődést is 
magában foglaló átfogó megállapodás 
révén ökológiai átmenetet hajtson végre;

Or. en

Módosítás 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz, amely a belső 
piaci lehetőségekért cserébe szolidaritást 
biztosít az európai régiók között; mivel 
régiók csak akkor férhetnek hozzá a belső 
piachoz, ha hozzájárulnak a kohéziós 
alapokhoz, miként ez az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) országai 
esetében is így van;

törölve

Or. it

Módosítás 3
Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
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A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz, amely a belső 
piaci lehetőségekért cserébe szolidaritást 
biztosít az európai régiók között; mivel 
régiók csak akkor férhetnek hozzá a belső 
piachoz, ha hozzájárulnak a kohéziós 
alapokhoz, miként ez az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) országai esetében 
is így van;

A. mivel a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz, amely a belső 
piaci lehetőségekért cserébe szolidaritást 
biztosít az európai régiók között; mivel 
régiók csak akkor férhetnek hozzá a belső 
piachoz, ha hozzájárulnak a kohéziós 
alapokhoz, miként ez az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) országai esetében 
is így van; mivel a régióknak a kohéziós 
alapokhoz való kötelező hozzájáruláson 
kívül tiszteletben kell tartaniuk az EGT-
megállapodásba beépített horizontális 
politikákat is; 

Or. en

Módosítás 4
Tsvetelina Penkova

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz, amely a belső 
piaci lehetőségekért cserébe szolidaritást 
biztosít az európai régiók között; mivel 
régiók csak akkor férhetnek hozzá a belső 
piachoz, ha hozzájárulnak a kohéziós 
alapokhoz, miként ez az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) országai esetében 
is így van;

A. mivel a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz, amely a belső 
piaci lehetőségekért cserébe szolidaritást 
biztosít minden uniós régió között; mivel 
régiók csak akkor férhetnek hozzá a belső 
piachoz, ha hozzájárulnak a kohéziós 
alapokhoz, miként ez az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) országai esetében 
is így van;

Or. en

Módosítás 5
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés



AM\1203152HU.docx 5/23 PE650.486v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz, amely a belső 
piaci lehetőségekért cserébe szolidaritást 
biztosít az európai régiók között; mivel 
régiók csak akkor férhetnek hozzá a belső 
piachoz, ha hozzájárulnak a kohéziós 
alapokhoz, miként ez az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) országai esetében 
is így van;

A. mivel a kohéziós politika 
kulcsfontosságú eszköz, amely a belső 
piaci lehetőségekért cserébe szolidaritást 
biztosít az uniós régiók között; mivel 
régiók csak akkor férhetnek hozzá a belső 
piachoz, ha hozzájárulnak a kohéziós 
alapokhoz, miként ez az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) országai esetében 
is így van;

Or. en

Módosítás 6
François Alfonsi

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. Mivel az Egyesült Királyságon 
belül bizonyos hatásköröket Észak-
Írország, Skócia és Wales gyakorol, és 
ezek az országok saját, egyedi 
megközelítéseket követnek a jövőbeni 
partnerségről folytatandó tárgyalások 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 7
Tsvetelina Penkova

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az EU és az Egyesült 
Királyság között folyó kereskedelem új 
akadályok elé kerül, ami az EU számos 
régióját hátrányosan érinti majd, különösen 
azokat, amelyeknek az Egyesült 
Királysággal közös szárazföldi vagy 

B. mivel az EU és az Egyesült 
Királyság között folyó kereskedelem és a 
polgárok mozgása az EU és az Egyesült 
Királyság között új akadályok elé kerül, 
ami az EU számos régióját hátrányosan 
érinti majd, különösen azokat, amelyeknek 
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tengeri határszakaszuk van, és ezért 
további támogatásra lesz szükségük a 
kohéziós alapokból;

az Egyesült Királysággal közös szárazföldi 
vagy tengeri határszakaszuk van, és ezért 
további támogatásra lesz szükségük a 
kohéziós alapokból;

Or. en

Módosítás 8
François Alfonsi

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a globális kihívások 
leküzdése, így az éghajlatváltozás vagy a 
globális járványok (többek között a 
közelmúltban kitört koronavírus-járvány) 
elleni küzdelem nem lehet sikeres, ha az 
egyes régiók vagy a tagállamok csak 
magukra vannak utalva; 

Or. en

Módosítás 9
Pascal Arimont

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a határokon átnyúló 
gazdasági tevékenység védelme különösen 
fontos, és továbbra is lehetővé kell tenni 
az EU és az Egyesült Királyság határait 
nap mint nap átlépő ingázó 
munkavállalók megélhetését;

Or. en

Módosítás 10
Tsvetelina Penkova
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az EU és az Egyesült 
Királyság régiói közötti Interreg 
programok folytatódása akkor is előnyös 
volna, ha az Egyesült Királyság már 
harmadik országként venne részt azokban;

C. mivel az Interreg programok 
folytatódása mind az EU, mind pedig az 
Egyesült Királyság számára előnyös volna 
még úgy is, ha az Egyesült Királyság már 
harmadik országként venne részt azokban;

Or. en

Módosítás 11
Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a kohéziós finanszírozás 
különösen fontos Észak-Írország és 
Írország határ menti régiói számára, ahol a 
PEACE program kulcsszerepet játszott a 
közösségi megbékélésben és a 
békeépítésben;

D. mivel a kohéziós finanszírozás 
különösen fontos Észak-Írország és 
Írország határ menti régiói számára, ahol a 
PEACE program kulcsszerepet játszott a 
közösségi megbékélésben és a 
békeépítésben; mivel a PEACE program 
határokon átnyúló tevékenységek révén 
emberek ezreit kapcsolta össze, és többek 
között támogatott kis- és középvállatokat, 
a megbékélésre és a kulturális megértésre 
irányuló projekteket vezető közösségalapú 
szervezeteket, valamint a képességekre, a 
tanulásra és a szakképzésre összpontosító, 
határokon átnyúló projekteket; 

Or. en

Módosítás 12
Pascal Arimont

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az uniós fejlesztési és 
kohéziós politikák az EU és az Egyesült 
Királyság tengerentúli területei között 
gyümölcsöző együttműködést tettek 
lehetővé, amelynek a jövőben is 
folytatódnia kell; 

Or. en

Módosítás 13
Tsvetelina Penkova

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel az Egyesült Királyságnak az 
EU-val fenntartott kapcsolatok jövőjére 
vonatkozó megállapodás  megkötése 
nélküli kilépése zavarokat okozna, és 
jelentős terhet róna az uniós 
államháztartásokra; mivel az EU és az 
Egyesült Királyság közötti jövőbeli 
kapcsolatokra vonatkozó megállapodás 
elérésének kudarca indokolttá tenné a 
szolidaritás elvének aktiválását;  mivel a 
Parlament ilyen forgatókönyv esetére már 
jóváhagyta a szolidaritás elvének 
aktiválását;

törölve

Or. en

Módosítás 14
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel az Egyesült Királyságnak az 
EU-val fenntartott kapcsolatok jövőjére 
vonatkozó megállapodás  megkötése 

E. mivel az Egyesült Királyságnak az 
EU-val fenntartott kapcsolatok jövőjére 
vonatkozó megállapodás megkötése nélküli 
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nélküli kilépése zavarokat okozna, és 
jelentős terhet róna az uniós 
államháztartásokra; mivel az EU és az 
Egyesült Királyság közötti jövőbeli 
kapcsolatokra vonatkozó megállapodás 
elérésének kudarca indokolttá tenné a 
szolidaritás elvének aktiválását;  mivel a 
Parlament ilyen forgatókönyv esetére már 
jóváhagyta a szolidaritás elvének 
aktiválását;

kilépése zavarokat okozna, és jelentős 
terhet róna az uniós államháztartásokra; 
mivel az EU és az Egyesült Királyság 
közötti jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó 
megállapodás elérésének kudarca 
indokolttá tenné a szolidaritás elvének 
aktiválását;

Or. it

Módosítás 15
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint az Egyesült 
Királyságot fel kell kérni arra, hogy ha 
részt kíván venni a belső piacon, akkor az 
EGT-országokra érvényes modellel 
összhangban járuljon hozzá a kohéziós 
alapokhoz;

törölve

Or. it

Módosítás 16
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint az Egyesült 
Királyságot fel kell kérni arra, hogy ha 
részt kíván venni a belső piacon, akkor az 
EGT-országokra érvényes modellel 
összhangban járuljon hozzá a kohéziós 
alapokhoz;

1. véleménye szerint abban az 
esetben, ha az Egyesült Királyság nem 
vesz részt maradéktalanul a belső piacon, 
akkor nem élvezheti a kohéziós alapok 
előnyeit sem, kivéve azokat a projekteket, 
amelyeket a kohéziós alapokat létrehozó 
rendeletek lehetővé tesznek; hozzáfűzi 
ehhez, hogy ha az Egyesült Királyság 
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végül úgy dönt, hogy részt kíván venni a 
belső piacon, akkor az EGT-országokra 
alkalmazott modellel összhangban a 2021 
és 2027 közötti időszakra hozzá kell 
járulnia a kohéziós alapokhoz;

Or. en

Módosítás 17
François Alfonsi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint az Egyesült 
Királyságot fel kell kérni arra, hogy ha 
részt kíván venni a belső piacon, akkor az 
EGT-országokra érvényes modellel 
összhangban járuljon hozzá a kohéziós 
alapokhoz;

1. véleménye szerint az Egyesült 
Királyságot és az EK decentralizált 
államainak kormányait fel kell kérni arra, 
hogy ha részt kívánnak venni a belső 
piacon, akkor az EGT-országokra érvényes 
modellel összhangban járuljanak hozzá a 
kohéziós alapokhoz; úgy véli, hogy az 
Egyesült Királyságnak a küszöbön álló 
programozási időszakokban törekednie 
kell arra, hogy folyamatosan részt vegyen 
a határokon átnyúló és a területi 
együttműködés keretében folytatott egyéb 
programokban; 

Or. en

Módosítás 18
Tsvetelina Penkova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint az Egyesült 
Királyságot fel kell kérni arra, hogy ha 
részt kíván venni a belső piacon, akkor az 
EGT-országokra érvényes modellel 
összhangban járuljon hozzá a kohéziós 
alapokhoz;

1. véleménye szerint az Egyesült 
Királyságot fel kell kérni arra, hogy ha 
részt kíván venni a belső piacon, akkor az 
EGT-országokra már alkalmazott modellel 
összhangban járuljon hozzá a kohéziós 
alapokhoz;
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Or. en

Módosítás 19
François Alfonsi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri olyan hosszú távú megoldás 
kialakítását, amely lehetővé teszi az 
Egyesült Királyság részvételét az uniós 
kohéziós politikában, olyan eszközzé téve 
azt, amely az európai földrészen biztosítja 
a fenntartható fejlődést, a 
partnerkapcsolatok kialakítását, az 
integrált és alulról felfelé építkező 
megközelítést, valamint az emberi 
kapcsolatok megerősítését.

Or. en

Módosítás 20
Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az új 
megállapodásnak figyelembe kell vennie a 
brexit által érintett régiók szükségleteit, 
különös azokéit, amelyeknek az Egyesült 
Királysággal közös szárazföldi vagy 
tengeri határszakaszuk van, ilyenek például 
Írország határ menti régiói, valamint a La 
Manche csatorna menti és az Északi-tenger 
partja menti régiók;

2. úgy véli, hogy az új 
megállapodásnak figyelembe kell vennie a 
brexit által érintett régiók szükségleteit, 
különös azokéit, amelyeknek az Egyesült 
Királysággal közös szárazföldi vagy 
tengeri határszakaszuk van, ilyenek például 
Írország határ menti régiói, valamint a La 
Manche csatorna menti és az Északi-tenger 
partja menti régiók; ismételten felhívja a 
figyelmet arra, hogy fel kell mérni a brexit 
azon kis- és középvállalatokra gyakorolt 
hatását, amelyek az Egyesült Királysággal 
közös szárazföldi vagy tengerparti 
területeken végzik tevékenységüket;
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Or. en

Módosítás 21
Isabel Benjumea Benjumea

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az új 
megállapodásnak figyelembe kell vennie a 
brexit által érintett régiók szükségleteit, 
különös azokéit, amelyeknek az Egyesült 
Királysággal közös szárazföldi vagy 
tengeri határszakaszuk van, ilyenek például 
Írország határ menti régiói, valamint a La 
Manche csatorna menti és az Északi-tenger 
partja menti régiók;

2. úgy véli, hogy az új 
megállapodásnak figyelembe kell vennie a 
brexit által érintett régiók szükségleteit, 
különös azokéit, amelyeknek az Egyesült 
Királysággal közös szárazföldi vagy 
tengeri határszakaszuk van, ilyenek például 
Írország határ menti régiói, valamint a La 
Manche csatorna menti és az Északi-tenger 
partja menti régiók ás Andalúzia;

Or. es

Módosítás 22
François Alfonsi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az új 
megállapodásnak figyelembe kell vennie a 
brexit által érintett régiók szükségleteit, 
különös azokéit, amelyeknek az Egyesült 
Királysággal közös szárazföldi vagy 
tengeri határszakaszuk van, ilyenek például 
Írország határ menti régiói, valamint a La 
Manche csatorna menti és az Északi-tenger 
partja menti régiók;

2. úgy véli, hogy az új 
megállapodásnak figyelembe kell vennie a 
brexit által érintett régiók szükségleteit, 
különös azokéit, amelyeknek az Egyesült 
Királysággal közös szárazföldi vagy 
tengeri határszakaszuk van, ilyenek például 
Írország határ menti régiói, Wales nyugati 
régiói, valamint a La Manche csatorna 
menti és az Északi-tenger partja menti 
régiók;

Or. en

Módosítás 23
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Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az új 
megállapodásnak figyelembe kell vennie a 
brexit által érintett régiók szükségleteit, 
különös azokéit, amelyeknek az Egyesült 
Királysággal közös szárazföldi vagy 
tengeri határszakaszuk van, ilyenek például 
Írország határ menti régiói, valamint a La 
Manche csatorna menti és az Északi-tenger 
partja menti régiók;

2. úgy véli, hogy az új 
megállapodásnak figyelembe kell vennie a 
brexit által érintett régiók szükségleteit, 
különös azokéit, amelyeknek az Egyesült 
Királysággal közös szárazföldi vagy 
tengeri határszakaszuk van, ilyenek például 
Írország határ menti régiói, valamint a La 
Manche csatorna menti, az Atlanti-óceán 
partja menti és az Északi-tenger partja 
menti régiók;

Or. en

Módosítás 24
Pascal Arimont

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri, hogy a jövőbeli megállapodás 
tartalmazzon rendelkezéseket a határokon 
átnyúló ingázást végző munkavállalók 
megélhetésének többek között új 
foglalkoztatási kapcsolatok révén történő 
folyamatos biztosítása tekintetében, 
különös tekintettel az ír határt, illetve az 
Egyesült Királyság és Belgium, 
Franciaország vagy Hollandia közötti 
határokat átlépő munkavállalókra;

Or. en

Módosítás 25
Martina Michels

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az Interreg által 
finanszírozott, határokon átnyúló és 
transznacionális programok kulcsszerepet 
játszanak a különböző tagállamok régiói 
közötti együttműködés ösztönzésében, és 
javasolja, hogy az Interreg programok a 
jövőben is nyitva maradjanak az Egyesült 
Királyság előtt, feltéve, hogy pénzügyi 
hozzájárulására kerül sor;

3. megjegyzi, hogy az Interreg által 
finanszírozott, határokon átnyúló és 
transznacionális programok kulcsszerepet 
játszanak a különböző tagállamok régiói és 
polgárai közötti együttműködés 
ösztönzésében; üdvözölne minden olyan 
megállapodást, amely lehetővé tenné 
Észak-Írország számára, hogy részt 
vegyen más uniós programokban, 
különösen az Interregben, feltéve, hogy 
pénzügyi hozzájárulásra kerül sor; úgy 
véli azonban, hogy harmadik országként 
az egész Egyesült Királyság nem élvezheti 
ugyanazokat a jogokat és előnyöket, mint 
a tagállamok; javasolja ezért, hogy az 
Interreg programok a jövőben is nyitva 
maradjanak az Egyesült Királyság előtt, 
feltéve, hogy az Egyesült Királyság 
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 
hogy méltányos és megfelelő pénzügyi 
hozzájárulást nyújt a programhoz, annak 
a többéves pénzügyi keretben 
meghatározott teljes futamideje alatt;

Or. en

Módosítás 26
François Alfonsi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az Interreg által 
finanszírozott, határokon átnyúló és 
transznacionális programok kulcsszerepet 
játszanak a különböző tagállamok régiói 
közötti együttműködés ösztönzésében, és 
javasolja, hogy az Interreg programok a 
jövőben is nyitva maradjanak az Egyesült 
Királyság előtt, feltéve, hogy pénzügyi 
hozzájárulására kerül sor;

3. megjegyzi, hogy az Interreg által 
finanszírozott, határokon átnyúló és 
transznacionális programok, többek között 
a Wales-Írország és az Atlanti-térség 
vonatkozásában folyó programok 
kulcsszerepet játszanak a különböző 
tagállamok régiói közötti együttműködés 
ösztönzésében, és javasolja, hogy az 
Interreg programok a jövőben is nyitva 
maradjanak az Egyesült Királyság és az 
EK decentralizált államainak kormányai 
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előtt, feltéve, hogy pénzügyi 
hozzájárulására kerül sor;

Or. en

Módosítás 27
Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az Interreg 
programok olyan inkluzív politikákat és 
stratégiákat is támogatnak, amelyek 
hozzájárulnak a határmenti közösségek 
közötti egyenlőtlenségek erősödésének 
elkerüléséhez; úgy véli, hogy az Egyesült 
Királysággal közös, határokon átnyúló és 
transznacionális Interreg-programok 
fenntartása előmozdítja a szociális 
kohéziót és a nemek közötti 
egyenjogúságot az adott régióban, 
valamint javítja a migráns, a fiatal és az 
idős munkavállalók, valamint az alacsony 
végzettségű dolgozók helyzetét;

Or. en

Módosítás 28
François Alfonsi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. véleménye szerint az Egyesült 
Királyság számára fel kell kínálni a 
lehetőséget a területi együttműködésben 
való részvételre és az abba történő 
bevonásra, tiszteletben tartva eközben a 
legjobban bevált európai gyakorlatokat és 
alkalmazva minden rendelkezést az 
Egyesült Királyság szereplői és az uniós 
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résztvevők között, teljes jogú 
együttműködés biztosítása érdekében, 
ideértve az Egyesült Királyság megfelelő 
pénzügyi hozzájárulását is;

Or. en

Módosítás 29
François Alfonsi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
finanszírozás más régiókban alkalmazott 
megoldásaitól függetlenül rendkívül 
fontos, hogy a PEACE program továbbra is 
működjön Észak-Írországban és Írország 
határ menti régióiban, és igazgatását a 
különleges uniós programok testülete 
önállóan lássa el;

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
finanszírozás más régiókban, például 
Skóciában és Wales-ben alkalmazott 
megoldásaitól függetlenül rendkívül 
fontos, hogy a PEACE program továbbra is 
működjön Észak-Írországban és Írország 
határ menti régióiban, és igazgatását a 
különleges uniós programok testülete 
önállóan lássa el;

Or. en

Módosítás 30
Tsvetelina Penkova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
finanszírozás más régiókban alkalmazott 
megoldásaitól függetlenül rendkívül 
fontos, hogy a PEACE program továbbra is 
működjön Észak-Írországban és Írország 
határ menti régióiban, és igazgatását a 
különleges uniós programok testülete 
önállóan lássa el;

4. hangsúlyozza annak rendkívüli 
fontosságát, hogy a PEACE program 
továbbra is működjön Észak-Írországban 
és Írország határ menti régióiban, és 
igazgatását a különleges uniós programok 
testülete önállóan lássa el;

Or. en
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Módosítás 31
Pascal Arimont

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. véleménye szerint az egyfelől az 
EU legkülső régiói, tengerentúli országai 
és tengerentúli területei, és másfelől az 
Egyesült Királyság tengerentúli területei 
közötti együttműködésnek folytatódnia 
kell, kiváltképpen a karibi és a csendes-
óceáni térségben; kéri egyedi 
rendelkezések meghozatalát az Európai 
Fejlesztési Alap keretében folytatott 
jövőbeli közös programok megfelelő 
lehetővé tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 32
Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a kulturális 
és oktatási programokban részt vevő 
csoportok között jelenleg folyó 
együttműködés szempontjából fontos a 
mobilitás, valamint az áruk és a 
felszerelések ideiglenes mozgása;  úgy 
véli, hogy a személyek, az áruk és a 
felszerelések ideiglenes mobilitása az 
együttműködési lehetőségek 
azonosításának, valamint a bevált 
gyakorlatok és a szakértelem 
megosztásának kitűnő módja; 

Or. en



PE650.486v01-00 18/23 AM\1203152HU.docx

HU

Módosítás 33
François Alfonsi

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az EU 
kohéziós politikája fontos segítséggel járul 
hozzá Észak-Írország fejlődéséhez, 
különösen azáltal, hogy támogatja a 
fejletlen városi és vidéki térségeket, az 
éghajlatváltozás kezelését, valamint a 
közösségek közötti és a határokon átnyúló 
kapcsolatok kialakítását a békefolyamat 
összefüggésrendszerében;

Or. en

Módosítás 34
François Alfonsi

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy Észak-
Írország minden érintett szereplője 
ragaszkodik ahhoz, hogy folytatódjék az 
uniós kohéziós politika által kitűzött célok 
megvalósítása a régióban; hangsúlyozza 
ezzel összefüggésben az alulról felfelé 
történő építkezés, az összehangolt 
többszintű kormányzás és a partnerség 
elve fontosságát;

Or. en

Módosítás 35
François Alfonsi

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4c. emlékeztet a Közös Halászati 
Politika pozitív szerepére a halászati 
ágazat fejlődésében és a halászati 
erőforrások kezelésében; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy az 
új megállapodás ne érintse sem a 
biológiai sokszínűséget védő meglévő 
stratégiákat, sem a gazdasági ágazatot;

Or. en

Módosítás 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának alkalmazási körét kiterjesszék 
a további közkiadások azon részére is, 
amelyek az átmeneti időszak 
előkészítéseként vagy következményeként 
keletkeznek, ha később mégsem születik 
megállapodás az Egyesült Királyság EU-
val fenntartandó jövőbeli kapcsolatáról; 
felhívja a Bizottságot, hogy e tekintetben 
olyan javaslatot terjesszen elő, amely 
tükrözi a Parlament által 2019. október 
24-én jóváhagyott, a kilépésről rendelkező 
megállapodás ratifikálásának kudarcára 
vonatkozó korábbi javaslatát1.

törölve

_________________
1 Az Európai Parlament által 2019. 
október 24-én elfogadott, a 2012/2002/EK 
tanácsi rendeletnek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépésével járó, a 
tagállamokra háruló súlyos pénzügyi 
terhek fedezése érdekében a 
tagállamoknak nyújtandó pénzügyi 
támogatás biztosítása céljából történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
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tanácsi rendeletre irányuló javaslatra 
COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD)) vonatkozó módosítások, 
P9_TA(2019)0045.

Or. it

Módosítás 37
Tsvetelina Penkova

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának alkalmazási körét kiterjesszék 
a további közkiadások azon részére is, 
amelyek az átmeneti időszak 
előkészítéseként vagy következményeként 
keletkeznek, ha később mégsem születik 
megállapodás az Egyesült Királyság EU-
val fenntartandó jövőbeli kapcsolatáról; 
felhívja a Bizottságot, hogy e tekintetben 
olyan javaslatot terjesszen elő, amely 
tükrözi a Parlament által 2019. október 
24-én jóváhagyott, a kilépésről rendelkező 
megállapodás ratifikálásának kudarcára 
vonatkozó korábbi javaslatát1.

törölve

_________________
1 Az Európai Parlament által 2019. 
október 24-én elfogadott, a 2012/2002/EK 
tanácsi rendeletnek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépésével járó, a 
tagállamokra háruló súlyos pénzügyi 
terhek fedezése érdekében a 
tagállamoknak nyújtandó pénzügyi 
támogatás biztosítása céljából történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatra 
COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD)) vonatkozó módosítások, 
P9_TA(2019)0045.

Or. en
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Módosítás 38
Isabel Benjumea Benjumea

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának alkalmazási körét kiterjesszék a 
további közkiadások azon részére is, 
amelyek az átmeneti időszak 
előkészítéseként vagy következményeként 
keletkeznek, ha később mégsem születik 
megállapodás az Egyesült Királyság EU-
val fenntartandó jövőbeli kapcsolatáról; 
felhívja a Bizottságot, hogy e tekintetben 
olyan javaslatot terjesszen elő, amely 
tükrözi a Parlament által 2019. október 
24-én jóváhagyott, a kilépésről rendelkező 
megállapodás ratifikálásának kudarcára 
vonatkozó korábbi javaslatát1.

5. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának alkalmazási körét kiterjesszék a 
további közkiadások azon részére is, 
amelyek az átmeneti időszak 
előkészítéseként vagy következményeként 
keletkeznek, ha később mégsem születik 
megállapodás az Egyesült Királyság EU-
val fenntartandó jövőbeli kapcsolatáról; 
emlékeztet a későbbi reformokra, 
amelyeket a SARS-CoV2 által okozott 
egészségügyi válság miatt ezen alapban 
végrehajtottak; véleménye szerint 
figyelembe kell venni a nevezett válság 
egészségügyi, társadalmi és gazdasági 
rendszerre gyakorolt hatását.

_________________
1 Az Európai Parlament által 2019. 
október 24-én elfogadott, a 2012/2002/EK 
tanácsi rendeletnek az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való, 
megállapodás nélküli kilépésével járó, a 
tagállamokra háruló súlyos pénzügyi 
terhek fedezése érdekében a 
tagállamoknak nyújtandó pénzügyi 
támogatás biztosítása céljából történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatra 
COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD)) vonatkozó módosítások, 
P9_TA(2019)0045.

Or. es

Módosítás 39
Isabel Carvalhais
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. ismételten emlékeztet arra, hogy az 
Egyesült Királyságnak a belső piacon 
történő jelenléte feltételeként tiszteletben 
kell tartania a tervekben szereplő 
partnerséget, és olyan szénárazási 
rendszert kell fenntartania, amelynek 
hatékonysága és hatálya legalább azonos 
az EU közös normáiban meghatározottal, 
ideértve azt a célt is, amely szerint a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel 
összhangban 2050-ig meg kell valósítani 
az éghajlatsemleges gazdaságot; 
hangsúlyozza, hogy e célokat az Unió által 
meghatározott átmeneti időszak vége előtt 
el kell érni, és azt követően is teljesülniük 
kell;

Or. en

Módosítás 40
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy készüljön 
fel a "no-deal" (a megállapodás nélküli 
brexit) forgatókönyvének 
következményeire arra az esetre, ha az 
Egyesült Királyság nem kérné az átmeneti 
időszak meghosszabbítását;

Or. en

Módosítás 41
Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy az Egyesült 
Királyságnak a belső piachoz történő 
hozzáférése feltételeként elő kell 
mozdítania, hogy minden természeti 
erőforrás kiaknázása jogszerűen, kezelése 
pedig fenntartható módon történjen, 
különös tekintettel a biológiai 
sokszínűségre, a faunára és a flórára, a 
vízi ökoszisztémákra és az erdészeti 
termékekre, összhangot biztosítva egyúttal 
a vonatkozó nemzetközi eszközökkel és 
gyakorlatokkal, többek között a vadon élő 
állatok és növények jogellenes 
kereskedelme elleni uniós cselekvési 
tervvel. 

Or. en


