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Módosítás 1
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a belföldi ipar az EU-n 
belüli növekedés, innováció és társadalmi 
jólét motorja;

A. mivel a koronavírus okozta 
egészségügyi válság tartós hatást gyakorol 
az európai gazdaságra, és nem hagyható 
figyelmen kívül a jövőbeni stratégiák 
kidolgozásakor, és mivel kiemelkedően 
fontos, hogy az európai országok teljes 
mértékben kihasználhassák az európai 
strukturális alapokat gazdaságuk 
újjáépítéséhez;

Or. fr

Módosítás 2
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a belföldi ipar az EU-n belüli 
növekedés, innováció és társadalmi jólét 
motorja;

A. mivel a belföldi ipar az EU-n belüli 
fenntartható növekedés, innováció és 
társadalmi jólét motorja;

Or. en

Módosítás 3
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a belföldi ipar az EU-n belüli 
növekedés, innováció és társadalmi jólét 

A. mivel a belföldi ipar az EU-n belüli 
fejlődés, innováció és társadalmi jólét 
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motorja; generátora;

Or. en

Módosítás 4
Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a belföldi ipar az EU-n belüli 
növekedés, innováció és társadalmi jólét 
motorja;

A. mivel a belföldi ipar az EU-n belüli 
növekedés, kivitel, innováció és társadalmi 
jólét motorja;

Or. en

Módosítás 5
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a belföldi ipar az EU-n belüli 
növekedés, innováció és társadalmi jólét 
motorja;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 6
Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a Covid19-válság váratlan és 
példa nélküli társadalmi-gazdasági 
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válságot idézett elő nem csak Európában, 
hanem világszinten is; mivel ebben az 
összefüggésben a jövőbeni 
iparstratégiának elsősorban az ipari 
ágazat megújítására, azt követően pedig 
annak az Európai Unióban felmerülő új 
kihívásokhoz való hozzáigazítására kell 
összpontosítania;

Or. en

Módosítás 7
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan recessziót váltott ki az Unióban, 
következményei pedig sokkal 
kézzelfoghatóbbak lesznek az ipari 
ágazatban, ugyanis sok vállalkozás erősen 
meggyengült vagy megszűnésre 
kényszerült;

Or. it

Módosítás 8
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a koronavírus okozta 
egészségügyi válság rávilágított, hogy az 
ipar leépítése hozzájárul a 
destabilizációhoz és a tartós 
sebezhetőséghez, és a kínai gyártástól való 
óriási mértékű függőséget hozott létre;

Or. fr
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Módosítás 9
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását;

B. mivel a mikrovállalkozások és kkv-
k stabil szerkezetének kialakítása 
biztosítja a fenntartható gazdasági 
dinamizmust, a termelés diverzifikálását, 
valamint a stabil területi hálózatot;

Or. fr

Módosítás 10
Niyazi Kizilyürek

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását;

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások alkotják 
számos tagállam gazdaságának gerincét, 
és mind a környezetbarát 
fenntarthatóságra való átállás, mind pedig 
az új és biztonságos, a munkaügyi jogokat 
teljes mértékben biztosító munkahelyek 
teremtése kapcsán támogatni kell őket;

Or. en

Módosítás 11
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását;

B. mivel az uniós kis- és 
középvállalkozások létfontosságú szerepet 
töltenek be az EU iparában, és 
hagyományosan ők generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét az EU-ban, 
ezáltal biztosítva a társadalom és a 
gazdaság jólétét és virágzását az EU teljes 
területén;

Or. en

Módosítás 12
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását;

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a mikrovállalkozások és a kis- és 
középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását;

Or. it

Módosítás 13
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását;

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás és a hozzáadott érték 
jelentős részét, biztosítva a társadalom és a 
gazdaság jólétét és virágzását;

Or. en
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Módosítás 14
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását;

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását; és mivel a kis- és 
középvállalkozásokat általában 
erőteljesen sújtják a válsághelyzetek, 
például a Covid19-világjárvány által 
okozott jelenlegi válság;

Or. es

Módosítás 15
Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását;

B. mivel az Unióban hagyományosan 
a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a 
társadalom és a gazdaság jólétét és 
virágzását, mindeközben innovatív 
munkaelehetőségeket teremtve és növelve 
az egészséges versenyt az egységes piacon;

Or. en

Módosítás 16
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az új európai iparstratégia 
kulcsfontosságú szerepet fog betölteni a 
zöldebb, digitalizáltabb és rugalmasabb 
gazdaság létrehozásában valamennyi 
európai régióban;

Or. en

Módosítás 17
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a régiók azok a helyek, ahol 
innovatív és ipari ökoszisztémák 
növekedhetnek és fejlődhetnek, és 
megteremthetik a kapcsolatot az ipar, a 
kkv-k, a kutatóközpontok, az innovációs 
érdekelt felek és a helyi közösségek között;

Or. en

Módosítás 18
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a helyi sajátosságok az 
európai ipar erejének fejlődése 
szempontjából egyszerre elkerülhetetlenek 
és szükségesek;

Or. en

Módosítás 19
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Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
B d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bd. mivel a Covid19-válság 
megmutatta, hogy az Európai régiók 
milyen potenciállal rendelkeznek a 
társadalmi kihívásokra való konkrét és 
innovatív válaszok biztosítása terén;

Or. en

Módosítás 20
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
B e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Be. mivel a geopolitikai feszültségek 
változó természete és a közelmúltbeli 
Covid19-válság az értékláncok 
szétszakadásához vezetett és rámutatott a 
kulcsfontosságú európai stratégiai 
iparágak sebezhetőségeire;

Or. en

Módosítás 21
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
B f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bf. mivel az ipar áthelyezésének 
hatásai általában helyi szinten 
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jelentkeznek és egy-egy adott régiót 
aránytalanul érintenek;

Or. en

Módosítás 22
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a Covid19-vészhelyzet által 
generált gazdasági válság 
legkeményebben a kkv-kat érintette, 
amelyek most súlyos likviditási válsággal 
szembesülnek, ami hatással van működő 
tőkéjükre és sokukat meggátolja a 
működésben;

Or. en

Módosítás 23
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a Covid19-vészhelyzet 
rámutatott, hogy Európának továbbra is 
szüksége van a teljes ipari autonómia 
elérésére és stratégiai értékláncai 
előmozdítására;

Or. en

Módosítás 24
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
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B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a fejlődés és a gazdasági 
függetlenség útjai többek között a 
csúcstechnológia és a digitális javak és 
szolgáltatások előállítása területén 
haladnak;

Or. fr

Módosítás 25
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a környezeti tényező nem 
hiányozhat többé a jövőbeni 
iparstratégiákból;

Or. fr

Módosítás 26
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a 
gazdaság mennyire igazodik az európai 
zöld megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet az ipari tevékenységek 
áthelyezésének és a beléjük való állami 
beruházásoknak a fontosságára, többek 
között a tagállamok által vagy a 
statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának 1. szintjén (NUTS 1.) 
szervezett stratégiai ipar területén;

Or. fr
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Módosítás 27
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a 
gazdaság mennyire igazodik az európai 
zöld megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy az 
EU iparának jövője az európai zöld 
megállapodás elveihez is kapcsolódjon, a 
Covid19-világjárvány okozta válság 
gazdasági és foglalkoztatási 
következményeit figyelembe vevő, az új 
uniós növekedési politika felé vezető, a 
vállalkozásokat, különösen a kkv-kat, az 
érdekelt feleket, a régiókat és a helyi 
önkormányzatokat összekapcsoló, a 
méltányos átállást végső soron az európai 
gazdasági és termelési rendszer 
szankcionálása nélkül biztosító útitervre 
van szükség;

Or. it

Módosítás 28
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a 
gazdaság mennyire igazodik az európai 
zöld megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője elsősorban a világjárvány 
okozta válságot követő teljes gazdasági 
talpraállástól függ, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
magasabb fejlődési szintre emelő, a 
méltányos átállást biztosító útitervhez;

Or. it
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Módosítás 29
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik a fenntartható fejlődés 
elveihez, és hogy az EU 2040-ra eléri-e a 
teljes klímasemlegességet, ezáltal 
hozzájárulva a Párizsi Megállapodás, a 
fenntartható fejlődési célok és az európai 
zöld megállapodás célkitűzéseihez, az új 
uniós fenntartható fejlődési politika felé 
vezető, a polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez; határozottan úgy véli, 
hogy az új európai iparstratégiát teljes 
mértékben össze kell hangolni az új 
európai klímarendelettel;

Or. en

Módosítás 30
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodásban meghatározott 
elvekhez, vagyis az új uniós növekedési 
politika felé vezető, a polgárokat, 
városokat és régiókat összekapcsoló, a 
méltányos átállást biztosító útitervhez, 
amely szerint senki sem maradhat le, és 
ösztönözni kell a régiók közötti kohéziót 
az innováció és egy új fenntartható 
gazdasági modell révén;
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Or. es

Módosítás 31
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, amely a 
versenyképességgel és a 
munkahelyteremtéssel együtt az egyik 
eleme az új uniós növekedési politika felé 
vezető, a polgárokat, városokat és régiókat, 
valamint a nemzetközileg versenyképes 
európai ipar fejlesztésében érintett 
vállalkozásokat összekapcsoló útitervnek;

Or. es

Módosítás 32
Niyazi Kizilyürek

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető útitervhez, 
amelynek magas szintű környezetvédelmi 
és társadalmi szabványokat kell 
biztosítania, különösen a kollektív 
megállapodásoknak való megfelelésen, a 
munkavállalók részvételén, valamint az 
energiaszegénység és az energetikai 
elszigeteltség megszüntetésén keresztül;
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Or. en

Módosítás 33
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika és a digitális 
gazdaságra való átállás felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló útitervhez, különösen 
azokban a régiókban, amelyek átmennek 
a méltányos átállás folyamatán, mindezt 
annak érdekében, hogy senki ne 
maradjon le;

Or. en

Módosítás 34
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik a digitális 
menetrendhez és az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, vállalatokat, városokat és 
régiókat – különösen a szigeteket és távoli 
területeket – egymáshoz közelebb hozó, a 
méltányos átállást biztosító útitervhez;

Or. en
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Módosítás 35
Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új 
fenntartható uniós növekedési politika felé 
vezető, a polgárokat, régiókat és 
tagállamokat összekapcsoló, az igazságos 
és méltányos átállást biztosító útitervhez, 
amely senkit nem hagy hátra;

Or. en

Módosítás 36
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást és az 
élelmiszerbiztonságot biztosító útitervhez;

Or. ro

Módosítás 37
Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, városokat és régiókat 
összekapcsoló, a méltányos átállást 
biztosító útitervhez;

1. emlékeztet arra, hogy az EU 
iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság 
mennyire igazodik az európai zöld 
megállapodáshoz, vagyis az új uniós 
növekedési politika felé vezető, a 
polgárokat, hatóságokat, vállalatokat, 
városokat és régiókat összekapcsoló, a 
méltányos átállást biztosító útitervhez;

Or. ro

Módosítás 38
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
1 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) úgy véli, hogy a 
környezetszennyezés elleni küzdelem és az 
ellátási láncok koherens körforgásának 
elindítása érdekében a tagállamoknak be 
kell vezetniük egy, a rövid és közösségen 
belüli forgalmazási láncok fenntartását 
elősegítő, kilométer alapú behozatali adót;

Or. fr

Módosítás 39
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Véleménytervezet
1 bekezdés – c pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

c) emlékeztet rá, hogy amennyiben 
nem léteznek helyi megoldások, többek 
között az ellátás földrajzi területekének 
megtöbbszörözése révén biztonságossá 
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kell tenni az ellátást;

Or. fr

Módosítás 40
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy továbbra 
sincs érvényben új európai stratégia, ami 
az Európa 2020 stratégia helyébe lépne;

Or. en

Módosítás 41
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a Covid19-
világjárvány okozta válság 
következményeit követően az EU a 
tagállamokkal együtt végrehajtja a 
gazdasági, termelési és társadalmi 
struktúrájának megóvását szolgáló 
stratégiákat és intézkedéseket, különös 
tekintettel a kkv-k védelmére;

Or. it

Módosítás 42
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést;

2. emlékeztet arra, hogy a stratégiai 
ágazatban szükség van az országos és 
európai vállalatok igénybevételére 
irányuló köztelezettségre;

Or. fr

Módosítás 43
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést;

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési, gyártási, kutatási, oktatási és 
átképzési/továbbképzési eszközökre 
irányuló beruházásoknak elő kell 
segíteniük a kohéziót valamennyi uniós 
régió között, lehetővé téve számukra a 
méltányos, inkluzív, a nemek 
szempontjából egyenlő és fenntartható 
gazdasági fellendülést; ezért a helyi 
fejlődést és a helyi gazdaságokat 
(Économie de proximité) is erősen 
támogatni kell;

Or. en

Módosítás 44
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést;

2. megjegyzi, hogy a kutatásra és 
innovációra, valamint az innovatív 
technológiák bevezetésére, a termelési 
eszközökre és – különösen a kkv-k 
esetében – a munkavállalók 
továbbképzésére irányuló beruházásoknak 
elő kell segíteniük a kohéziót valamennyi 
uniós régió között, lehetővé téve számukra 
a méltányos, rugalmas és inkluzív 
gazdasági növekedést, valamint az átállást 
és az innovációt a piaci lehetőségekhez 
való hozzáférés érdekében;

Or. en

Módosítás 45
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést;

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a versenyképes 
gazdasági növekedést; emlékeztet az 
innovatív közbeszerzésre vonatkozó 
javaslatokra és arra, hogy elő kell 
mozdítani a köz- és a magánszféra 
együttműködését;

Or. es

Módosítás 46
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innovatív 2. hangsúlyozza, hogy az innovatív 
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termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést;

termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
tiszteletben tartva sajátosságaikat és 
sokszínűségüket, továbbá lehetővé téve 
számukra a méltányos, inkluzív és reálisan 
fenntartható gazdasági növekedést;

Or. it

Módosítás 47
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést;

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
ösztönözve a vidéki és városi területek 
közötti együttműködést az innováció 
területén, és lehetővé téve számukra a 
méltányos és inkluzív gazdasági 
növekedést;

Or. ro

Módosítás 48
Niyazi Kizilyürek

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést;

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést és a 
társadalmi kohéziót;



AM\1207478HU.docx 23/61 PE653.785v01-00

HU

Or. en

Módosítás 49
Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az innovatív 
termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést;

2. megjegyzi, hogy a tradicionális és 
innovatív termelési eszközökre irányuló 
beruházásoknak elő kell segíteniük a 
kohéziót valamennyi uniós régió között, 
lehetővé téve számukra a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést;

Or. en

Módosítás 50
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
válság a közigazgatáshoz és a 
magánszemélyekhez hasonlóan az európai 
ipart is sújtotta, és olyan középtávú 
egészségügyi és hosszú távú gazdasági 
hatásokat váltott ki, amelyeket minden 
európai uniós szakpolitikában figyelembe 
kell venni. A leginkább érintett ágazatok 
közé tartozik az elsődleges ipar, valamint 
a szolgáltatóipar, például az 
idegenforgalom és a vendéglátás;

Or. es

Módosítás 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy olyan uniós 
ipari stratégiára van szükség, amely 
figyelembe veszi az ágazat fontosságát a 
demográfiai kihívásokkal küzdő régiók 
tekintetében, és ösztönzi a beruházásokat, 
valamint támogatja ezen területek ipari 
fejlődését az Unióban;

Or. es

Módosítás 52
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
európai strukturális és beruházási 
alapokon (esb-alapokon) keresztül történő 
támogatása során a célnak többek között 
az innovatív és intelligens gazdasági 
átalakulásnak, valamint egy olyan, 
zöldebb és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású EU-nak kell lennie, amely 
összekapcsoltabb módon működik és 
hosszú távú, fenntartható foglalkoztatásra 
törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy egészségügyi, 
katonai, energetikai és élelmezésügyi 
nemzeti stratégiai készleteket kell 
létrehozni, a már meglévő készleteket 
pedig rendszeresen felül kell vizsgálni;

Or. fr

Módosítás 53
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik; megjegyzi, hogy 
az esb-alapok fontos szerepet tölthetnek be 
a kkv-k digitális átállásának 
támogatásában, amelyek közül sokan még 
most is nélkülözik a negyedik ipari 
forradalommal való sikeres 
megbirkózáshoz szükséges készségeket;

Or. en

Módosítás 54
Niyazi Kizilyürek

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, a Párizsi 
Megállapodás céljai és az EU 2040-re 
elérendő klímasemlegességi célkitűzése 
iránt elkötelezett, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik valamennyi 
munkaügyi jog biztosításával;

Or. en
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Módosítás 55
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak és 
ökológiai átállásnak, egy zöld, energia- és 
erőforrás-hatékony és nulla szén-dioxid-
kibocsátású EU-nak kell lennie, amely 
összekapcsoltabb módon működik és 
hosszú távú, fenntartható foglalkoztatásra 
törekszik valamennyi nem számára, a 
partnerségi elv alapján;

Or. en

Módosítás 56
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb és 
összetartóbb módon működik és hosszú 
távú, fenntartható foglalkoztatásra 
törekszik, különösen a leghátrányosabb 
helyzetű régiókban;

Or. es
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Módosítás 57
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra és az átállás által érintett 
területek elnéptelenedésének 
megelőzésére törekszik;

Or. ro

Módosítás 58
Vlad-Marius Botoş

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között a gazdasági 
növekedésnek és diverzifikációnak, az 
innovatív és intelligens gazdasági 
átalakulásnak, valamint egy olyan, zöldebb 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású EU-
nak kell lennie, amely összekapcsoltabb 
módon működik és hosszú távú, 
fenntartható foglalkoztatásra törekszik;

Or. en
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Módosítás 59
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a 
mikrovállalkozások és a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

Or. it

Módosítás 60
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és digitális gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik mindenki 
számára;

Or. en
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Módosítás 61
Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan EU-nak kell lennie, 
amely összekapcsoltabb módon működik 
és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

Or. en

Módosítás 62
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens, tudásalapú gazdasági 
átalakulásnak, valamint egy olyan, zöldebb 
és versenyképesebb EU-nak kell lennie, 
amely összekapcsoltabb módon működik, 
és törekszik a gazdasági fejlődés 
garantálására;

Or. es

Módosítás 63
Mircea-Gheorghe Hava
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai 
strukturális és beruházási alapokon (esb-
alapokon) keresztül történő támogatása 
során a célnak többek között az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakulásnak, 
valamint egy olyan, zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású EU-nak kell 
lennie, amely összekapcsoltabb módon 
működik és hosszú távú foglalkoztatásra 
törekszik;

Or. ro

Módosítás 64
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az energiatermelés 
és -felhasználás fontosságát az európai 
iparágak versenyképességében és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában, ami 
elengedhetetlenné teszi a belső 
energiapiac megfelelő működésén 
alapuló, fenntartható, megfizethető és 
biztonságos energiarendszerre való 
áttérést. Az energiaátmenetnek, a digitális 
átalakulásnak, a technológiai 
innovációnak, valamint a kutatásnak és 
fejlesztésnek ösztönöznie kell az európai 
iparágak megerősítését, a 
klímasemlegességre vonatkozó célkitűzés 
elérését, valamint az ellenállóbb és 
fenntarthatóbb területek kialakítását, 
hozzájárulva a vidéki térségek 
fejlődéséhez, az elnéptelenedés elleni 
küzdelemhez és a nagyvárosi régiók 
levegőminőségének javításához;
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Or. es

Módosítás 65
Isabel Carvalhais

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az EU ipari 
stratégiájának különös figyelmet kell 
fordítani a belső piachoz való hozzáférés 
kapcsán a legkülső régiók számára 
felmerülő kihívásokra, összhangban az 
EUMSZ 349. cikkével. emlékeztet arra, 
hogy a külső gazdasági függés, a 
távolságból és a szigetjellegből adódó 
járulékos költségek, a kis méret és a kis 
piacok, a tevékenységek bizonyos 
ágazatokban való koncentrációja és a 
magas szintű munkanélküliség negatív 
hatást gyakorol e régiók gazdasági és 
társadalmi fejlődésére;

Or. en

Módosítás 66
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. reméli, hogy a finanszírozáshoz 
való hozzáférést olyan eljárások révén 
garantálják, amelyek nagyobb 
rugalmasságot és egyszerűsítést 
biztosítanak, továbbá javítják a 
végrehajtással, az igazolással és az 
ellenőrzéssel kapcsolatos igazgatási 
eljárásokat és eljárási szakaszokat; 

Or. it
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Módosítás 67
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. a zöld megállapodás – konkrétan a 
méltányos átállásra vonatkozó – 
politikáinak és alapjainak végrehajtása 
során minden tagállamnak a vállalatok, 
különösen a kkv-k szabálykövető 
viselkedésének kiaknázása és jutalmazása 
felé kell irányítania a nemzeti támogatási 
politikákat ahelyett, hogy terhekkel és 
megszorításokkal büntetnék a gazdasági 
rendszerükben jelen lévő különféle 
termelő ágazatokat;

Or. it

Módosítás 68
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, 
a zöld és kék beruházásokat, a 
körforgásos gazdaságot, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
és a kockázatmegelőzést az EU 
valamennyi régiójában;

4. újólag megerősíti az európai 
szabványok hierarchiájának jelentőségét, 
amelyben a stratégiai védelem előrébb 
való, mint a verseny, és ugyanolyan 
fontos, mint a környezeti feltételek, 
ugyanakkor társul hozzá egy, a kevésbé 
szennyező megoldásokra való átállási 
kötelezettség;

Or. fr
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Módosítás 69
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos, fosszilis 
tüzelőanyagoktól mentes energetikai 
átalakulást, a zöld és kék beruházásokat, a 
körforgásos gazdaságot, az energia- és 
erőforrás-hatékonyságot, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
hatásainak mérséklését, valamint a 
kockázatmegelőzést az EU valamennyi 
régiójában; e tekintetben hangsúlyozza a 
Párizsi Megállapodás keretében vállalt 
kötelezettségek és az EU éghajlati és 
energiaügyi célkitűzései, valamint az EU 
2040-re kitűzött klímasemlegessége 
elérésének jelentőségét;

Or. en

Módosítás 70
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában, különös 
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tekintettel az energia-önellátásnak, a 
megújuló energiaforrások integrálásának 
és az energiahatékonyság javításának a 
támogatását célzó helyi beruházási és 
oktatási programokra;

Or. es

Módosítás 71
Niyazi Kizilyürek

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában; ezért a 
reálgazdaság kulcsfontosságú 
ágazatainak fenntartható és hosszú távú 
állami beruházásaira szólít fel uniós 
szinten a méltányos átállás megkönnyítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 72
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
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zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában; hangsúlyozza 
e tekintetben, hogy a közbeszerzések a 
tisztább gazdaság felé való átállás 
vezetésének és ösztönzésének hatékony 
eszközei lehetnek;

Or. en

Módosítás 73
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában; ezért 
szükségesnek tartja, hogy a különféle esb-
alapok társfinanszírozási költségeit 
kizárják a Stabilitási és Növekedési 
Paktum számításaiból;

Or. it

Módosítás 74
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 4. újólag megerősíti, hogy a magán- 
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közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

és közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában, különös 
tekintettel az EU szigetjellegű, távoli és 
legkülső régióira;

Or. en

Módosítás 75
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

4. újólag megerősíti, hogy a magán- 
és közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld, kék, digitális és fenntartható 
beruházásokat, a körforgásos gazdaságot, 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
és a kockázatmegelőzést az EU valamennyi 
régiójában, különös tekintettel a legkülső 
régiókra;

Or. en

Módosítás 76
Daniel Buda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
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betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy a meglévő 
források felelős használatán keresztül 
előmozdítja a zöld és igazságos energetikai 
átalakulást, a zöld és kék beruházásokat és 
a körforgásos gazdaságot, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
a kockázatmegelőzést az EU valamennyi 
régiójában;

Or. ro

Módosítás 77
Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot és a digitális átállást, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
a kockázatmegelőzést az EU valamennyi 
régiójában;

Or. ro

Módosítás 78
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 

4. tudomásul veszi, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
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zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést 
az EU valamennyi régiójában;

zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, a területek éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodását és a 
kockázatmegelőzést az EU valamennyi 
régiójában;

Or. it

Módosítás 79
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést 
az EU valamennyi régiójában;

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és az ezekhez kapcsolódó 
kockázatok megelőzését az EU valamennyi 
régiójában;

Or. es

Módosítás 80
Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, a 
zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja az 
igazságos és eredményes energetikai 
átalakulást, az új innovatív beruházásokat, 
a körforgásos gazdaságot, az 
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alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
a kockázatmegelőzést az EU valamennyi 
régiójában;

Or. en

Módosítás 81
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie a méltányos átállás 
elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a 
zöld és igazságos energetikai átalakulást, 
a zöld és kék beruházásokat, a körforgásos 
gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az 
EU valamennyi régiójában;

4. újólag megerősíti, hogy a 
közszektornak fontos új szerepet kell 
betöltenie az ipari fejlődés és a tudásalapú 
társadalom fejlődése elősegítésében 
azáltal, hogy előmozdítja a versenyképes 
ipart, a körforgásos gazdaságot, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
a kockázatmegelőzést az EU valamennyi 
régiójában;

Or. es

Módosítás 82
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az új európai 
iparstratégia prioritása a régióknak a 
meglévő iparágak diverzifikációjában, az 
ipari kapacitás fejlesztésében, valamint a 
helyi és regionális gazdaságok 
rugalmasságának átalakítására és 
megerősítésére irányuló beruházások és 
innováció ösztönzésében való támogatása 
kell, hogy legyen; üdvözli, hogy az 
Európai Bizottság az ipari és innovatív 
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regionális ökoszisztémákat helyezte 
előtérbe, és kéri, hogy az EU ipari 
stratégiája tegye lehetővé a régiók és a 
regionális érdekelt felek teljes körű 
részvételét az irányításában és 
végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 83
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. emlékeztet arra, hogy a helyi alapú 
iparpolitika testreszabott megközelítést 
tesz lehetővé, ami lehetővé teszi a meglévő 
előnyök, sajátosságok és képességek 
fejlesztését, a meglévő versenyelőnyökön 
alapuló iparpolitikát hoz létre és arra 
törekszik, hogy támogassa a vállalatokat 
az Ipar 4.0-ra jellemző csúcstechnológiai 
ágazatok felé való elmozdulásban; 
emlékeztet arra, hogy a helyi alapú 
megközelítés olyan további tényezőket 
támogat, mint az együttműködés, az 
alkalmazkodási képesség és az erőforrás-
gazdálkodásra való képesség, valamint 
megkönnyíti a különböző helyi és 
regionális elemek közötti interakciót;

Or. en

Módosítás 84
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az esb-alapoknak 
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hatékonyabban kellene célba venniük a 
vállalkozók olyan „hiányzó csoportjait”, 
mint a fiatalokat, a nőket és az időseket, 
akik vállalkozói potenciálja még nincs 
teljesen kiaknázva; ismételten 
hangsúlyozza, hogy a társadalmi kohézió 
növeléséhez és az egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez alapvető fontosságú e 
csoportok vállalkozói kapacitásának 
növelése a munkaerő-piaci részvétel egy 
erőteljes formájaként;

Or. en

Módosítás 85
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet a régiók és az 
önkormányzatok által a körforgásos 
gazdaság előmozdításában a 
hulladékgazdálkodás révén betöltött 
fontos szerepre, és felhívja az Európai 
Bizottságot a hulladékfeldolgozó telepekbe 
történő beruházásokra annak érdekében, 
hogy a hulladék másodlagos 
nyersanyagként újból bekerüljön a 
gazdaságba, magas életszínvonalat és 
foglalkoztatást teremtve, valamint 
hozzájárulva az éghajlatváltozás 
visszaszorításához;

Or. es

Módosítás 86
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. tekintettel a közszféra 
fontosságára, reméli, hogy a tagállamok 
elektronikus kormányzási képességeit – 
ideértve az egységes digitális ügyintézési 
pontokat is – programok és beruházások, 
valamint a bevált gyakorlatok cseréje 
révén fejlesztik ki;

Or. it

Módosítás 87
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy az EU kohéziós 
politikájának megfelelő finanszírozásra van 
szüksége az esb-alapokból a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió valamennyi 
uniós régióban történő előmozdítása 
érdekében a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése, a pozitív 
konvergencia megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés ösztönzése révén;

5. üdvözli a Helyreállítási Alapot és 
az Európai Uniós Helyreállítási Eszközt 
az erős kohéziós és iparpolitikák 
létrehozásához; megjegyzi, hogy az EU 
kohéziós politikájának megfelelő 
finanszírozásra van szüksége az esb-
alapokból a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió valamennyi uniós régióban 
történő előmozdítása érdekében a 
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése, a pozitív konvergencia 
megvalósítása és a fenntartható és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens ösztönzése révén; elismeri az esb-
alapok szerepét az intelligens 
szakosodásra, a körforgásos gazdaságra, 
a vállalkozásra és az Ipar 4.0-ra való 
átállásra irányuló készségfejlesztésében és 
kapacitásépítésében az európai régiókban;

Or. en

Módosítás 88
Mathilde Androuët
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy az EU kohéziós 
politikájának megfelelő finanszírozásra 
van szüksége az esb-alapokból a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
valamennyi uniós régióban történő 
előmozdítása érdekében a gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, 
a pozitív konvergencia megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés ösztönzése révén;

5. úgy véli, hogy a tudományos, 
digitális és energetikai területen kötelező 
fenntartani az európai innovációt és 
kutatást, ideértve a nukleáris területen 
megvalósuló kutatásokat is, többek között 
a hulladékok újrafeldolgozási megoldásait 
illetően;

Or. fr

Módosítás 89
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy az EU kohéziós 
politikájának megfelelő finanszírozásra van 
szüksége az esb-alapokból a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió valamennyi 
uniós régióban történő előmozdítása 
érdekében a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése, a pozitív 
konvergencia megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés ösztönzése révén;

5. megjegyzi, hogy az EU kohéziós 
politikájának jelentősen megnövelt 
finanszírozásra van szüksége az esb-
alapokból a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió valamennyi uniós régióban 
történő előmozdítása érdekében a 
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése, a pozitív konvergencia 
megvalósítása és a fenntartható fejlődés 
ösztönzése révén, megállítva és 
visszafordítva a biodiverzitás csökkenését; 
erősen támogatja továbbá valamennyi 
uniós politika integrált megközelítését és 
felgyorsítását az EU 2040-re kitűzött 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
felé;

Or. en
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Módosítás 90
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy az EU kohéziós 
politikájának megfelelő finanszírozásra van 
szüksége az esb-alapokból a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió valamennyi 
uniós régióban történő előmozdítása 
érdekében a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése, a pozitív 
konvergencia megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés ösztönzése révén;

5. megjegyzi, hogy az EU kohéziós 
politikájának megfelelő finanszírozásra van 
szüksége az esb-alapokból a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió valamennyi 
uniós régióban történő előmozdítása 
érdekében a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése, a pozitív 
konvergencia megvalósítása és a 
fenntartható fejlődés és a digitális átállás 
ösztönzése révén;

Or. en

Módosítás 91
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

amennyiben a kohéziós politika a jelenlegi 
válság és helyreállítás alapvető eszközévé 
válik, felszólít a források jelentős 
növelésére, mivel az elkerülhetetlenül az 
egyéb sürgető regionális szükségletek, 
mint például a globális felmelegedés és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
megválaszolásához, és ezáltal a zöld 
megállapodás, a méltányos átállás és a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseihez 
hozzájáruló, rendelkezésre álló források 
csökkenéséhez fog vezetni; e tekintetben 
rámutat a 2008/2009-es válságból levont 
tanulságokra, amelyek szemléltetik, 
mennyire megéri az európai zöld 
megállapodásba fektetni;
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Or. en

Módosítás 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Véleménytervezet
5 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) a szabadalmaztatásra és az az ipari 
kémkedés elleni küzdelemre irányuló, 
jelentősen védelmi jellegű politikákon 
keresztül megerősíti a kutatási 
ágazatokat;

Or. fr

Módosítás 93
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
5 bekezdés – b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

b) hangsúlyozza, hogy a körforgásos 
gazdaság területén fenn kell tartani az 
innovációt és a kutatást;

Or. fr

Módosítás 94
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy fontos 
létrehozni egy egyszerűsített és koherens 
finanszírozási rendszert európai, nemzeti 
és regionális szinten a kutatás-fejlesztéstől 
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a piaci befogadásig, különösen az esb-
alapok tekintetében, a különböző 
finanszírozási eszközökre vonatkozó 
szabályozások és szabályok egyszerűsítése, 
harmonizálása és komplementaritása 
révén; ösztönzi az iparalapú innovációs 
projektek finanszírozására irányuló uniós, 
nemzeti, regionális és magántámogatások 
közötti szinergiákat, melyek célja 
nevezetesen, hogy támogassák az 
intelligens szakosodás elveinek 
alkalmazásán alapuló további kiaknázást 
és kölcsönhatásokat, amelyek a 
koordinálást, a hatékonyság növelését és 
az ismétlés elkerülését vezérlik;

Or. en

Módosítás 95
Ondřej Knotek

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. figyelmeztet arra, hogy az uniós 
energia- és iparágazat egyes részeit súlyos 
egzisztenciális veszélyek fenyegetik, és 
hangsúlyozza, hogy az uniós zöld 
politikák negatív társadalmi hatásai 
gyorsabban terjednek, mint az e negatív 
hatások mérséklésére szolgáló uniós 
eszközök;

Or. en

Módosítás 96
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

6. megjegyzi, hogy szükség van a 
stratégiai iparágak vállalatai, illetve a 
körforgásos gazdaság területén 
megvalósuló képzésekre;

Or. fr

Módosítás 97
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence Farreng

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon; további 
erőfeszítésekre szólít fel az erős európai 
értékláncok biztosítása érdekében a 
harmadik országoktól való függés 
csökkentéséhez a kulcsfontosságú 
stratégiai ágazatokban, és emlékeztet 
azokra a lehetőségekre, amelyek az új 
forradalmi technológiákban, mint például 
az additív gyártásban rejlenek abban a 
tekintetben, hogy vissza tudják hozni a 
gyártást az európai régiókba és át tudják 
helyezni az ipari létesítményeket;

Or. en

Módosítás 98
Alexandra Geese
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a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, a fenntarthatóságot, 
valamint az alapvető termékek és 
felszerelések polgárok számára való 
hozzáférhetőségét és eljuttatását, 
amennyiben azokra igény merül fel az 
egységes piacon; határozottan hisz abban, 
hogy sürgősen szükség van gazdásunk 
lineárisról körforgásosra való 
átalakítására, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy kezdje el módosítani a növekedési 
paradigmán alapuló politikákat a 
növekedés utáni és fenntartható fejlődésre 
fókuszálva, ezáltal fenntartható alapot 
biztosítva a gazdasági és monetáris unió 
számára;

Or. en

Módosítás 99
Daniel Buda

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon; 
hangsúlyozza, hogy az európai kkv-k 
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finanszírozásának fő célkitűzése az 
importfüggőség csökkentése, a környezeti 
hatások lehető legnagyobb mértékű 
visszaszorítása és a magas szintű minőségi 
követelményeknek megfelelő biztonságos 
termékek biztosítása kell, hogy legyen;

Or. ro

Módosítás 100
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon; emlékeztet 
arra, hogy a szociális gazdasági 
vállalakozásokat teljese mértékben be kell 
vonni az iparstratégia eredményébe, mivel 
közszolgálati értéket hoznak létre és 
alapvető hatást gyakorolnak a helyi 
közösségekre, ahol alapultak;

Or. en

Módosítás 101
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
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termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, a támogatásra szoruló 
magas energia- és szabályozási költségek 
csökkentésének szükségességére 
figyelemmel, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

Or. es

Módosítás 102
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon, különösen a 
kulcsfontosságú ágazatokban, például az 
egészségügyi ellátás területén;

Or. es

Módosítás 103
Niyazi Kizilyürek

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 

6. úgy véli, hogy tanulni kell a 
Covid19 tapasztalataiból, és az EU-nak 
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termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

Or. en

Módosítás 104
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 
termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

6. úgy véli, hogy a Covid19-
világjárvány tapasztalatait követően az 
EU-nak törekednie kell egy olyan ipari 
stratégia és termelés megőrzésére és 
fejlesztésére, amely biztosítja Európa 
stratégiai autonómiáját, valamint az 
alapvető termékek és felszerelések 
polgárok számára való hozzáférhetőségét 
és eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

Or. en

Módosítás 105
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely biztosítja Európa stratégiai 
autonómiáját, valamint az alapvető 

6. úgy véli, hogy az EU-nak 
törekednie kell egy olyan ipari stratégia és 
termelés megőrzésére és fejlesztésére, 
amely a geopolitikai helyzetben biztosítja 
Európa stratégiai autonómiáját, valamint az 



PE653.785v01-00 52/61 AM\1207478HU.docx

HU

termékek és felszerelések polgárok 
számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

alapvető termékek és felszerelések 
polgárok számára való hozzáférhetőségét 
és eljuttatását, amennyiben azokra igény 
merül fel az egységes piacon;

Or. it

Módosítás 106
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megállapítja, hogy a szolgáltatási 
ágazat alapvető szerepet játszik a sikeres 
európai ipari stratégiában, ezért 
hasznosnak tartja a szolgáltatások belső 
piacának, valamint a digitális belső piacra 
vonatkozó stratégiának a megvalósítását;

Or. it

Módosítás 107
Raffaele Fitto

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy a belső piac 
megfelelő működése elengedhetetlen egy 
sikeres európai ipari stratégia 
szempontjából; sürgeti a Bizottságot, hogy 
hajtsa végre és kövesse nyomon az állami 
támogatásokkal és az összefonódásokkal 
kapcsolatos intézkedéseket a közép- és 
hosszú távú piaci torzulások elkerülése 
érdekében;

Or. it
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Módosítás 108
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sürgeti a Bizottságot, hogy 
vezessen be az európai régiókat az ipar 
áthelyezése miatt érő negatív gazdasági és 
társadalmi hatások csökkentésére 
irányuló erőteljes mechanizmusokat;

Or. en

Módosítás 109
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban 
az új vagy átalakított ipari termelésbe 
történő beruházásokat.

törölve

Or. fr

Módosítás 110
Mónica Silvana González

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése, a légköri 
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esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

környezet védelme, a régiók közötti 
együttműködés és mindenki 
felzárkóztatása érdekében az esb-
alapokból nyújtott pénzügyi támogatásnak 
előnyben kell részesítenie a nagy szén-
dioxid-kibocsátású és rossz 
levegőminőségű, de az európai zöld 
megállapodásban meghatározott 
kibocsátáscsökkentés mellett elkötelezett 
régiókban, a hanyatló iparral és magas 
munkanélküliséggel jellemzett régiókban, 
az elnéptelenedett régiókban és a szóban 
forgó jellemzőkkel egyszerre rendelkező 
interregionális területeken az új vagy 
átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

Or. es

Módosítás 111
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

7. úgy véli, hogy az ökológiai, 
méltányos és a nemek szempontjából 
egyenlő átállás céljainak könnyebb elérése 
érdekében az esb-alapokból nyújtott 
pénzügyi támogatásnak előnyben kell 
részesítenie a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
régiókban az új vagy átalakított ipari 
termelésbe történő beruházásokat; kéri, 
hogy a beruházások minden formáját 
alakítsák át fenntartható beruházásokká; 
elvárja, hogy az esb-alapokat fenntartható 
mobilitásra, öko-vállalkozásra, zöld 
infrastruktúrára és a fosszilis 
tüzelőanyagok kivonására használják fel 
a környezetre és az éghajlatra gyakorolt 
bármilyen káros hatás elkerülése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 112
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika operatív programjait az 
új európai iparstratégiával összhangban 
kell kidolgozni, összekapcsolva a 
támogatásokat a pénzügyi eszközökkel a 
beruházási hiányok ellensúlyozása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 113
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású, de az 
európai zöld megállapodásban 
meghatározott kibocsátáscsökkentés 
mellett elkötelezett régiókban az új vagy 
átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

Or. es
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Módosítás 114
Constanze Krehl

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

7. fenntartja, hogy az EU által 2050-
ig megvalósítandó klímasemleges 
gazdaságra való méltányos átállás elérése 
érdekében a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
régiókban az új vagy átalakított ipari 
termelésbe történő beruházásoknak 
erőteljes pénzügyi támogatásban kell 
részesülniük a Méltányos Átállást 
Támogató Alapból.

Or. en

Módosítás 115
Niyazi Kizilyürek

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében – 
ideértve az energiaszegénység és a 
szociális dömping megszüntetését – az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 116
Elżbieta Kruk
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében, 
amely senkit nem hagy hátra, az esb-
alapokból nyújtott pénzügyi támogatásnak 
előnyben kell részesítenie a nagy szén-
dioxid-kibocsátású régiókban az új vagy 
átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 117
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású vagy az 
átállás által érintett régiókban az új vagy 
átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 118
Daniel Buda

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás 
céljainak könnyebb elérése érdekében az 
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esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak előnyben kell részesítenie a 
nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókban az 
új vagy átalakított ipari termelésbe történő 
beruházásokat.

esb-alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásnak biztosítania kell a nagy szén-
dioxid-kibocsátású régiókban az új vagy 
átalakított ipari termelésbe történő 
beruházási prioritások átfogó 
finanszírozását.

Or. ro

Módosítás 119
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy fontos támogatni az 
európai strukturális és beruházási alapok 
és a különféle uniós programok, 
nevezetesen az Európai horizont közötti 
szinergiákat, az új, innovatív technológiák 
és megoldások támogatása érdekében, 
amelyek a fosszilis tüzelőanyagok 
használatának helyébe léphetnek;

Or. en

Módosítás 120
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 franciabekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

— az európai városok közvetlenebb 
finanszírozására szólít fel, mivel azok a 
helyreállás és az éghajlathoz kapcsolódó 
kérdések kezelésének fontos 
mozgatórugói;

Or. en
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Módosítás 121
Alexandra Geese
a Verts/EFA képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés – 2 franciabekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

— határozottan úgy véli, hogy az 
Európa jövőbeni iparára irányuló új, 
hosszú távú stratégiának egyértelműen 
magában kell foglalnia a fosszilis 
tüzelőanyagok kivonásának idejét, 
valamint az ehhez kapcsolódó közvetlen és 
közvetett támogatásokat.

Or. en

Módosítás 122
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy az Uniónak egy új 
európai ipari stratégia kidolgozása során 
elő kell mozdítania a társadalmi 
párbeszédet, amely kiterjedne az üzleti 
közösségre, a szakszervezetekre, a civil 
társadalmi szervezetekre, valamint a 
regionális és helyi hatóságokra és azok 
társulásaira, minden fogyatékos személy 
számára garantálva a részvételt és a az 
információk hozzáférhetőségét.

Or. es

Módosítás 123
Josianne Cutajar
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli az Európai Bizottság által 
a Covid19-világjárvány kezdete óta a kis- 
és középvállalkozásokat érő negatív 
hatások csökkentése érdekében tett 
kezdeményezéseket, ideértve az esb-alapok 
felhasználásának fokozott rugalmasságát; 
emlékeztet rá, hogy fontos kifejezetten a 
kkv-kat célba venni a helyreállítási 
intézkedések fő kedvezményezettjei között.

Or. en

Módosítás 124
Elżbieta Kruk

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a jövőbeni 
gazdasági fejlődés perspektíváját tekintve 
sürgősen szükség van a bürokráciai teher 
csökkentésére az alapok felhasználásának 
megkönnyítése érdekében.

Or. en

Módosítás 125
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy az új európai 
iparstratégiának az EU régióin belül 
biztosítania kell tisztességes 
versenyképességet, a kohéziót és az 
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optimális foglalkoztatást.

Or. en


