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Módosítás 1
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, ugyanakkor 
elismeri, hogy a Covid19-világjárvány 
olyan új és váratlan kihívást jelentett, 
amelyre az Uniónak és tagállamainak 
eltökélt választ kell adniuk, és uniós 
szinten megoldásokat kell kínálniuk;

elismeri, hogy a kohéziós politika 
kulcsfontosságú az európai zöld 
megállapodás sikeréhez, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja a 
Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeit, mivel valamennyi uniós 
politikának összhangban kell lennie azzal 
a célkitűzéssel, hogy a globális 
felmelegedést 1,5°C alatt kell tartani, 
valamint a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítására és 
visszafordítására irányuló 
célkitűzéssel;felszólít arra, hogy a 
programok keretében a kiadások 50%-át 
fordítsák az éghajlatváltozásra és azonnal 
szüntessék be a fosszilis tüzelőanyagokat;
ambiciózus, az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben ellenálló, alulról felfelé építkező 
és a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő, új forrásokkal megerősített 
uniós kohéziós politikát kér mint az összes 
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régió javát szolgáló fő uniós beruházási 
politika és gazdaságélénkítő eszköz és 
amely eltörli a makrogazdasági 
feltételrendszert;

Or. en

Módosítás 2
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

1. felszólít arra, hogy a 2021-es uniós 
költségvetés erős és ambiciózus legyen a 
Covid19-válság társadalmi-gazdasági 
hatásainak enyhítése és az Unió 
fellendülésének támogatása, a gazdasági, 
társadalmi és regionális konvergencia, a 
kohézió és a reziliencia fokozása, a 
tisztességes, inkluzív és fenntartható 
növekedés támogatása, valamint az 
alapvető uniós prioritások és célkitűzések 
– mint például a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió és a regionális fejlesztés, 
az éghajlat-politika, az európai zöld 
megállapodás, a Párizsi Megállapodás, a 
„ne okozz jelentős kárt” elv, a szén-
dioxid-semleges gazdaságra való, 
legkésőbb 2050-ig történő méltányos 
átállás, a fenntartható fejlődési célok, a 
szociális jogok európai pillére, a digitális 
átalakulás, az innováció, valamint a 
migrációnak a szolidaritáson, az 
együttműködésen és a közös felelősségen 
alapuló kezelése; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-világjárvány számos olyan új és 
váratlan társadalmi-gazdasági kihívással 
járt, amelyekre az Uniónak és 
tagállamainak határozott választ kell 
adniuk, és méltányos és hatékony 
megoldásokat kell kínálniuk mind uniós, 
mind tagállami szinten;

Or. en
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Módosítás 3
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, reformjait, méltányos és 
inkluzív fenntartható hosszú távú 
növekedését és versenyképességét a 
gazdaságok strukturális hiányainak 
kezelése és ellenálló képességük 
megerősítése érdekében, valamint más 
uniós prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a zöld 
átállást, a digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését az 
Unión belüli eltérések növekedésének 
elkerülése érdekében, ugyanakkor 
elismeri, hogy a Covid19-világjárvány 
olyan új és váratlan kihívást jelentett a 
gazdasági és egészségügyi ágazatban, 
amelyre az Uniónak és tagállamainak 
eltökélt választ kell adniuk, és uniós 
szinten hatékony megoldásokat kell 
kínálniuk;

Or. en

Módosítás 4
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
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konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk; ennek megfelelően kéri egy 
uniós válságkezelési eszköz bevezetését;

Or. ro

Módosítás 5
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos fenntartható 
növekedését és versenyképességét, 
valamint más uniós prioritásokat, például a 
társadalmi, gazdasági és területi kohéziót, a 
regionális fejlesztést, az éghajlat-politikát, 
a digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
beleértve a szigorúbb ellenőrzéseket az EU 
külső határain, ugyanakkor elismeri, hogy 
a Covid19-világjárvány olyan új és 
váratlan kihívást jelentett, amelyre az 
Uniónak és tagállamainak eltökélt választ 
kell adniuk, és uniós szinten megoldásokat 
kell kínálniuk;

Or. fr
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Módosítás 6
Laurence Farreng

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a kultúrát, 
az oktatást, a biztonságot és a migráció 
kezelését, ugyanakkor elismeri, hogy a 
Covid19-világjárvány olyan új és váratlan 
kihívást jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

Or. fr

Módosítás 7
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt, a kutatást és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
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világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

Or. en

Módosítás 8
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot, ugyanakkor elismeri, hogy a 
Covid19-világjárvány olyan új és váratlan 
kihívást jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

Or. en

Módosítás 9
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
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kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új kihívást jelentett, 
amelyre az Uniónak és tagállamainak 
eltökélt választ kell adniuk, és uniós, 
nemzeti és regionális szinten 
megoldásokat kell kínálniuk;

Or. en

Módosítás 10
Francesca Donato

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság fellendülését, 
konvergenciáját, méltányos és inkluzív 
fenntartható növekedését és 
versenyképességét, valamint más uniós 
prioritásokat, például a társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót, a regionális 
fejlesztést, az éghajlat-politikát, a 
digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

1. elismeri, hogy az uniós 
költségvetésnek továbbra is támogatnia 
kell az európai gazdaság 
fellendülését, méltányos és inkluzív 
növekedését és versenyképességét, 
valamint más uniós prioritásokat, például a 
társadalmi, gazdasági és területi kohéziót, a 
regionális fejlesztést, az éghajlat-politikát, 
a digitalizációt és az innovációt, a 
biztonságot és a migráció kezelését, 
ugyanakkor elismeri, hogy a Covid19-
világjárvány olyan új és váratlan kihívást 
jelentett, amelyre az Uniónak és 
tagállamainak eltökélt választ kell adniuk, 
és uniós szinten megoldásokat kell 
kínálniuk;

Or. it
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Módosítás 11
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megismétli a 2021. évi 
költségvetésre vonatkozó álláspontját, 
amely folyó árakon 192,1 milliárd EUR 
kötelezettségvállalási előirányzatot 
tartalmaz, és a szóban forgó álláspontban 
szereplő összegen felüli további jelentős 
előirányzatok kialakítására való 
felszólítását a Covid19-válság társadalmi-
gazdasági hatásainak kezelése érdekében; 
e tekintetben sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a Bizottság a 2021. évi költségvetési 
tervezetre irányuló javaslatából hiányzik 
az ambíció és a határozottság, mivel az a 
kötelezettségvállalások tekintetében 9,8%-
os csökkenést irányoz elő a 2020. évi 
költségvetéshez képest, és jelentős 
csökkentéseket tartalmaz az olyan 
alapvető uniós politikák és programok 
tekintetében, mint a kohézió, a regionális 
fejlesztés, a mezőgazdaság, a kkv-k 
támogatása, az egészségügy, a kutatás és 
az innováció; hangsúlyozza, hogy ezeket a 
csökkentéseket nem lehet ellensúlyozni az 
új generációs uniós kiegészítő 
támogatásokkal, és felszólít a fenti 
politikák és programok jelentős 
megerősítésére a 2021. évi 
költségvetésben;

Or. en

Módosítás 12
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést, a 
beruházásokat és a versenyképességet 
szolgáló fenntartható megoldásokhoz, 
valamint a polgárok biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez;

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
gazdasági és társadalmi hatások 
enyhítésében, valamint döntő szerepet fog 
játszani a Covid19-világjárvány 
következményeiből való kilábalás 
folyamatában is; hangsúlyozza, hogy a 
kohézió alapvető és a legfelismertebb 
politika, amely a mai Uniót kialakította a 
szolidaritáson alapul, célja pedig a 
tagállamok közötti gazdasági, társadalmi 
és területi egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint az Unión és a régiókon belüli 
gazdasági, területi és társadalmi reziliencia 
erősítése egy olyan harmonikusabb 
fejlődés érdekében, amely elősegíti az 
Unió globális versenyképességének 
megőrzését; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy az 
európai strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) keretében irányított 
programok és szakpolitikák jelentős 
támogatást és hozzájárulást nyújtanak a 
méltányos és hosszú távú inkluzív 
gazdasági növekedést, a beruházásokat és a 
versenyképességet szolgáló fenntartható 
megoldásokhoz, valamint a polgárok 
biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez; az esb-
alapok hatásának maximalizálása 
érdekében elengedhetetlen, hogy a 
tagállami hatóságok minden szinten 
szorosan együttműködjenek egymással és 
partnerségben a munkáltatókkal, 
szakszervezetekkel, tudományos 
szakemberekkel, nem kormányzati 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel;

Or. en

Módosítás 13
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Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést, a 
beruházásokat és a versenyképességet 
szolgáló fenntartható megoldásokhoz, 
valamint a polgárok biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez;

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok 
támogatják az innovatív és intelligens 
gazdasági átalakulást és a zöld, energia- 
és erőforrás-hatékony és nulla szén-
dioxid-kibocsátású Unióra való ökológiai 
átállást; jelentősen hozzájárulnak a 
méltányos és inkluzív gazdasági 
növekedést, valamint a polgárok jó 
minőségű, tisztességes munka- és 
életkörülményeit célzó fenntartható 
megoldásokhoz, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez; valamint 
egy összekapcsoltabb Unió, amelynek 
célja a hosszú távú, magas színvonalú és 
fenntartható foglalkoztatás biztosítása a 
nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség tiszteletben 
tartása mellett, és amely a partnerség 
elvén alapul;
felszólít mindenfajta beruházás 
fenntartható beruházások felé történő 
elmozdítására, mivel az esb-alapokat a 
fenntartható mobilitásra, a környezetbarát 
vállalkozókra, a környezetbarát 
infrastruktúrára és a fosszilis 
tüzelőanyagok fokozatos kivezetésére kell 
felhasználni a környezet és az éghajlat 
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károsításának elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést, a 
beruházásokat és a versenyképességet 
szolgáló fenntartható megoldásokhoz, 
valamint a polgárok biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez;

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak az inkluzív 
gazdasági növekedést és beruházásokat 
szolgáló fenntartható megoldásokhoz, 
valamint a polgárok biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez; 
fenntartja, hogy a vállalkozások és a 
mezőgazdasági üzemek versenyképessége 
a nemzetgazdaságok megfelelő védelmén 
és a kiegyensúlyozott nemzetközi 
kereskedelmen alapul;

Or. fr

Módosítás 15
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést, a 
beruházásokat és a versenyképességet 
szolgáló fenntartható megoldásokhoz, 
valamint a polgárok biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez;

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy hatékony közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és régióin belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; megjegyzi azonban, hogy a 
regionális különbségek nem csökkentek a 
kívánt módon valamennyi tagállamban; 
ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy 
az európai strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) keretében irányított 
programok és szakpolitikák jelentős 
támogatást és hozzájárulást nyújtanak a 
méltányos, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedést, a beruházásokat és a 
versenyképességet szolgáló fenntartható 
megoldásokhoz, valamint a polgárok 
biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez;

Or. en

Módosítás 16
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és fő közberuházási politikát 
alkot, amely jelentős szerepet fog játszani a 
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Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést, a 
beruházásokat és a versenyképességet 
szolgáló fenntartható megoldásokhoz, 
valamint a polgárok biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez;

Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak a méltányos, 
inkluzív és ellenálló gazdasági növekedést 
és beruházásokat szolgáló fenntartható 
megoldásokhoz, valamint a polgárok 
biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez; e 
tekintetben elutasítja a Bizottság által a 
2021. évi költségvetési tervezetben a 
kohézió tekintetében javasolt jelentős 
csökkentéseket;

Or. en

Módosítás 17
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése, amit csak megfelelő 
finanszírozással lehet elérni; ezzel 
összefüggésben emlékeztet arra, hogy az 



PE657.144v01-00 16/37 AM\1212198HU.docx

HU

alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést, a 
beruházásokat és a versenyképességet 
szolgáló fenntartható megoldásokhoz, 
valamint a polgárok biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez;

európai strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) keretében irányított 
programok és szakpolitikák jelentős 
támogatást és hozzájárulást nyújtanak a 
méltányos és inkluzív gazdasági 
növekedést, a beruházásokat és a 
versenyképességet szolgáló fenntartható 
megoldásokhoz, valamint a polgárok 
biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez;

Or. ro

Módosítás 18
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést, a 
beruházásokat és a versenyképességet 
szolgáló fenntartható megoldásokhoz, 
valamint a polgárok biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 

2. emlékeztet arra, hogy a kohézió az 
EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe 
tartozik, és hogy fő közberuházási 
politikaként jelentős szerepet fog játszani a 
Covid19-világjárványból való 
kilábalásban; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika a szolidaritáson alapul, 
célja pedig a tagállamok közötti, valamint 
az Unión és a régiókon belüli gazdasági, 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek 
csökkentése; ezzel összefüggésben 
emlékeztet arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) keretében irányított programok és 
szakpolitikák jelentős támogatást és 
hozzájárulást nyújtanak a méltányos és 
inkluzív gazdasági növekedést, az európai 
zöld megállapodást, a beruházásokat és a 
versenyképességet szolgáló fenntartható 
megoldásokhoz, valamint a polgárok 
biztonságos munka- és 
életkörülményeihez, többek között az 
esélyegyenlőséghez, a társadalmi 
igazságossághoz és a 
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megkülönböztetésmentességhez; megkülönböztetésmentességhez;

Or. en

Módosítás 19
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a reális, azonnali és 
kielégítő végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a reális, azonnali és 
kielégítő végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket, 
anélkül, hogy a kohéziós politika 
átkerülne a többi uniós politikához annak 
biztosítása érdekében, hogy elegendő 
pénzügyi forrással rendelkezzen a 
Szerződésekben foglalt feladatai és 
célkitűzései teljesítéséhez;

Or. en

Módosítás 20
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
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tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a reális, azonnali és 
kielégítő végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
méltányos, inkluzív, fenntartható és 
reziliens módon történő enyhítéséhez, 
ugyanakkor gondosan figyelembe kell 
vennie a rendelkezésre álló forrásokat, 
valamint az ambiciózus, reális, azonnali és 
hatékony végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

Or. en

Módosítás 21
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a reális, azonnali és 
kielégítő végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a reális, azonnali és 
kielégítő, a régiók sajátos igényeihez 
igazított végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

Or. ro

Módosítás 22
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Stelios 
Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a reális, azonnali és 
kielégítő végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi, gazdasági és egészségügyi 
hatásainak enyhítéséhez, ugyanakkor 
gondosan figyelembe kell vennie a 
rendelkezésre álló forrásokat, beleértve az 
új saját forrásokat, valamint a reális, 
azonnali és kielégítő végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

Or. en

Módosítás 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre 
álló forrásokat, valamint a reális, azonnali 
és kielégítő végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
tükröznie kell az aktualizált és újraorientált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor figyelembe kell 
vennie az azonnali és kielégítő végrehajtást 
biztosító költségvetési szabályokat és 
elveket;

Or. en

Módosítás 24
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a 2021. évi 
költségvetés indítja el a 2021–2027-es új 
programozási időszakot, és hogy annak 
tükröznie kell az aktualizált és 
újraorientált többéves pénzügyi keret 
elveit és prioritásait, valamint hatékonyan 
hozzá kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a reális, azonnali és 
kielégítő végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

3. rámutat, hogy 2021 a 2021–2027-es 
új programozási időszak első éve, és hogy 
annak tükröznie kell a felülvizsgált 
többéves pénzügyi keret elveit és 
prioritásait, valamint hatékonyan hozzá 
kell járulnia a Covid19-világjárvány 
társadalmi és gazdasági hatásainak 
enyhítéséhez, ugyanakkor gondosan 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló 
forrásokat, valamint a reális, azonnali és 
kielégítő végrehajtást biztosító 
költségvetési szabályokat és elveket;

Or. en

Módosítás 25
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy fokozott és 
célzott sürgősségi intézkedésekre van 
szükség a Covid19-válság által leginkább 
sújtott polgárok, munkavállalók, önálló 
vállalkozók és ágazatok gyors és hatékony 
támogatása érdekében, a tagállamok és 
régiók közötti még nagyobb eltérések 
elkerülése érdekében; felszólít a 
társadalmi és a nemek közötti 
egyenlőtlenségek, a szegénység és a 
munkanélküliség elleni küzdelemhez 
szükséges források jelentős növelésére, 
különös figyelmet fordítva a fiatalokra és 
a kiszolgáltatott csoportokra;

Or. en
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Módosítás 26
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. elismeri, hogy az Európai Tanács 
megállapodott az Európai 
Uniós Helyreállítási Eszközről (Next 
Generation EU), ami fontos első lépés az 
Unió méltányos, inkluzív, fenntartható és 
reziliens helyreállítás felé; sajnálja 
azonban, hogy a végleges 
megállapodásban jelentősen csökkentették 
a Next Generation EU támogatási 
komponensét, ami súlyosan megzavarta a 
vissza nem térítendő támogatások és 
hitelek közötti egyensúlyt, és a Horizont 
Európa, az InvestEU, a vidékfejlesztés 
(EMVA), a REACT-EU és a méltányos 
átállást biztosító alap (JTF) számára 
nyújtott kiegészítő összegek jelentős 
csökkentéséhez, az EU4Health, a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz (NDICI) és a 
humanitárius segítségnyújtás számára 
nyújtott kiegészítő összegek 
visszavonásához, valamint a 
Fizetőképesség-támogatási Eszköz teljes 
törléséhez vezetett; hangsúlyozza, hogy 
ezek a csökkentések súlyosan aláássák a 
helyreállítási erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 27
Andżelika Anna Możdżanowska

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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4. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi 
költségvetésben megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat kell biztosítani a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keret kifizetetlen követelései 
felhalmozódásának elkerülése érdekében; 
rámutat, hogy a 2014–2020 közötti 
programozási időszak késedelmes 
végrehajtása miatt a visszatérítések nagy 
részének teljesítésére 2021–2022 folyamán 
kerül sor;

4. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi 
költségvetésben megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat kell biztosítani a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keret kifizetetlen követelései 
felhalmozódásának elkerülése, valamint a 
Covid19-világjárványhoz kapcsolódó 
kiadások előreütemezésének 
finanszírozása érdekében; rámutat, hogy a 
2014–2020 közötti programozási időszak 
késedelmes végrehajtása miatt a 
visszatérítések nagy részének teljesítésére 
2021–2022 folyamán kerül sor; 
hangsúlyozza a tagállami előrejelzések 
pontosságának javulását, amelyeket teljes 
mértékben figyelembe kell venni a 2021. 
évi költségvetésben; ezért a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret egészére vonatkozóan hiteles 
kifizetési tervre van szükség, amely 
elegendő kifizetést ír elő annak első 
éveiben, lehetővé téve a fel nem használt 
kifizetések átvitelét a következő évekre a 
többéves pénzügyi keret kifizetési felső 
határait meghaladó speciális eszközök 
segítségével;

Or. en

Módosítás 28
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi 
költségvetésben megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat kell biztosítani a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keret kifizetetlen követelései 
felhalmozódásának elkerülése érdekében; 
rámutat, hogy a 2014–2020 közötti 
programozási időszak késedelmes 
végrehajtása miatt a visszatérítések nagy 
részének teljesítésére 2021–2022 folyamán 

4. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi 
költségvetésben megfelelő szintű kifizetési 
előirányzatokat kell biztosítani, amelyek 
figyelembe veszik a 2020 végén fennálló 
kötelezettségvállalások volumenét annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a 
2014–2020-as többéves pénzügyi keretből 
származó kifizetetlen követelések 
felhalmozódása és egy új kifizetési válság, 
különösen a Covid19-világjárvány 
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kerül sor; összefüggésében; rámutat, hogy a 2014–
2020 közötti programozási időszak 
késedelmes végrehajtása miatt az esedékes 
kifizetések nagy részének teljesítésére 
2021–2022 folyamán kerül sor; 
ragaszkodik azonban ahhoz, hogy ez ne 
akadályozza új programok indítását;

Or. en

Módosítás 29
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ismételten megerősíti, hogy az EU 
sajátforrás-rendszerének felülvizsgálata 
és az új saját források kosarának egy 
jogilag kötelező erejű ütemterv szerinti, 
2021. január 1-jétől kezdődő bevezetése 
rendkívül fontos a helyreállítás 
támogatásának megnövekedett pénzügyi 
szükségletei és más uniós prioritások és 
célkitűzések teljesítése szempontjából; 
sürgeti a tagállamokat, hogy mielőbb 
állapodjanak meg a saját források felső 
határának emeléséről, és mielőbb 
fogadják el azokat a jogalkotási 
javaslatokat, amelyek új saját forrásokat 
hoznak létre;

Or. en

Módosítás 30
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi 
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költségvetési előirányzatok időben történő 
és hatékony felhasználása érdekében a 
lehető leghamarabb el kell fogadni a 
szükséges szabályozást és az azt követő 
dokumentumokat;

Or. en

Módosítás 31
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani;

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani; kéri, hogy az 
európai strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) biztosítsák az országok 
közötti nagyobb kohéziót a források 
újraelosztása révén, különösen az összes 
európai régió valamennyi alaphoz való 
jogosultságának előmozdítása révén;

Or. fr

Módosítás 32
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 

5. hangsúlyozza a CRII és a CRII+ 
rendeletek által előírt rugalmassági és 
egyszerűsítési intézkedések ideiglenes 
jellegének fontosságát, valamint azt, hogy 
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alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani;

a válságot követően vissza kell térni a 
fenntartható beruházásokra irányuló 
rendes szabályokhoz és stratégiai 
megközelítéshez, ezáltal megőrizve a 
kohéziós politika magas szintű normáit és 
kritériumait, különösen az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
reziliencia, a tematikus koncentráció, 
valamint a szabálytalanságok és a csalás 
elleni küzdelem terén;

Or. en

Módosítás 33
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani;

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani, biztosítva 
ugyanakkor a forrásokkal való hatékony 
és eredményes gazdálkodásra és a 
kiadások átláthatóságára vonatkozó 
szabályok teljes körű tiszteletben tartását;

Or. en

Módosítás 34
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani;

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani olyan 
mechanizmusként, amely a nehéz és 
kiszámíthatatlan időkben az uniós 
gazdaság védelmét szolgálja;

Or. en

Módosítás 35
Laurence Farreng, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani;

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a kohéziós politika 
alapvető elveivel és céljaival összhangban 
a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben is fenn kell 
tartani;

Or. fr

Módosítás 36
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
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társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani;

társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a Covid19 kapcsán 
hozott helyreállítási intézkedésekkel 
összefüggésben a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani;

Or. en

Módosítás 37
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani;

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát és egyszerűbb 
programjait – a társfinanszírozás növelését 
és az uniós alapok válság elleni 
felhasználását –, és úgy véli, hogy azt a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben is fenn kell 
tartani;

Or. ro

Módosítás 38
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy azt a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben is fenn kell tartani;

5. üdvözli a kohéziós politika 2020 
márciusában és áprilisában bevezetett 
megerősített rugalmasságát – a 
társfinanszírozás növelését és az uniós 
alapok válság elleni felhasználását –, és 
úgy véli, hogy annak egyes elemeit a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben is fenn lehetne 
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tartani;

Or. en

Módosítás 39
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az Európai Parlament által 
már jóváhagyott intézkedéseket, mint 
például az EU Szolidaritási Alapjának a 
közegészségügyi vészhelyzetekre való 
kiterjesztését, amely 2020-ban közel 800 
millió EUR-t bocsát rendelkezésre, 
valamint a koronavírusra való reagálást 
célzó beruházási kezdeményezést (CRII és 
CRII+), amelynek célja, hogy 8 milliárd 
EUR likviditást biztosítson az európai 
közberuházások akár 37 milliárd EUR-s 
felgyorsításához a koronavírus-járvány 
által súlyosan érintett polgárok, régiók és 
országok támogatása érdekében;

6. üdvözli az Európai Parlament által 
már jóváhagyott intézkedéseket, mint 
például az EU Szolidaritási Alapjának a 
közegészségügyi vészhelyzetekre való 
kiterjesztését, amely 2020-ban közel 800 
millió EUR-t bocsát rendelkezésre, 
valamint a koronavírusra való reagálást 
célzó beruházási kezdeményezést (CRII és 
CRII+), amelynek célja, hogy 8 milliárd 
EUR likviditást biztosítson az európai 
közberuházások akár 37 milliárd EUR-s 
felgyorsításához a koronavírus-járvány 
által súlyosan érintett polgárok, régiók és 
országok támogatása érdekében;

amennyiben a kohéziós politika a jelenlegi 
válság és helyreállítás alapvető eszközévé 
válik, hangsúlyozza a források jelentős 
növelésének szükségességét, mivel a 
válság 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; rámutat a 
2008–2009-es válságból levont 
tanulságokra, amelyek szemléltetik, 
mennyire megéri az európai zöld 
megállapodásba fektetni;

Or. en
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Módosítás 40
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az Európai Parlament által 
már jóváhagyott intézkedéseket, mint 
például az EU Szolidaritási Alapjának a 
közegészségügyi vészhelyzetekre való 
kiterjesztését, amely 2020-ban közel 800 
millió EUR-t bocsát rendelkezésre, 
valamint a koronavírusra való reagálást 
célzó beruházási kezdeményezést (CRII és 
CRII+), amelynek célja, hogy 8 milliárd 
EUR likviditást biztosítson az európai 
közberuházások akár 37 milliárd EUR-s 
felgyorsításához a koronavírus-járvány 
által súlyosan érintett polgárok, régiók és 
országok támogatása érdekében;

6. tudomásul veszi az elfogadott 
helyreállítási intézkedéseket, és üdvözli a 
már korábban jóváhagyott intézkedéseket, 
mint például az EU Szolidaritási Alapjának 
a közegészségügyi vészhelyzetekre való 
kiterjesztését, amely 2020-ban közel 800 
millió EUR-t bocsát rendelkezésre, 
valamint a koronavírusra való reagálást 
célzó beruházási kezdeményezést (CRII és 
CRII+), amelynek célja, hogy 8 milliárd 
EUR likviditást biztosítson az európai 
közberuházások akár 37 milliárd EUR-s 
felgyorsításához a koronavírus-járvány 
által súlyosan érintett polgárok, régiók és 
országok támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 41
Ondřej Knotek

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy pénzügyi 
támogatás révén elő kell mozdítani az EU 
Űrügynökségének (így a Galileo és 
EGNOS programok) folyamatosságát és 
fejlesztését;

Or. en

Módosítás 42
Daniel Buda
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a 2020. április 17-i 
jogalkotási állásfoglalást, amely a 
Covid19-járványra való reagálásként 
egyedi intézkedéseket hagyott jóvá annak 
érdekében, hogy kivételes rugalmasságot 
biztosítson az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználása 
tekintetében; rámutat, hogy ez a 
végrehajtás felgyorsítását és ezáltal a 
kifizetési előirányzatok iránti igények 
növekedését fogja eredményezni, aminek 
tükröződnie kell a 2021. évi 
költségvetésben;

7. üdvözli a 2020. április 17-i 
jogalkotási állásfoglalást, amely a 
Covid19-járványra való reagálásként 
egyedi intézkedéseket hagyott jóvá annak 
érdekében, hogy kivételes rugalmasságot 
biztosítson az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználása 
tekintetében; rámutat, hogy ez a 
végrehajtás felgyorsítását és ezáltal a 
kifizetési előirányzatok iránti igények 
növekedését fogja eredményezni, aminek 
tükröződnie kell a 2021. évi 
költségvetésben; úgy véli, hogy a konkrét 
eredményeket hozó egyedi intézkedéseket 
továbbra is alkalmazni kell;

Or. ro

Módosítás 43
Erik Bergkvist

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a 2020. április 17-i 
jogalkotási állásfoglalást, amely a 
Covid19-járványra való reagálásként 
egyedi intézkedéseket hagyott jóvá annak 
érdekében, hogy kivételes rugalmasságot 
biztosítson az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználása 
tekintetében; rámutat, hogy ez a 
végrehajtás felgyorsítását és ezáltal a 
kifizetési előirányzatok iránti igények 
növekedését fogja eredményezni, aminek 
tükröződnie kell a 2021. évi 
költségvetésben;

7. tudatában van, hogy a 2020. április 
17-i jogalkotási állásfoglalás, amely a 
Covid19-járványra való reagálásként 
egyedi intézkedéseket hagyott jóvá annak 
érdekében, hogy kivételes rugalmasságot 
biztosítson az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználása 
tekintetében, fontos intézkedéseket 
tartalmazott; rámutat, hogy ez a 
végrehajtás felgyorsítását és ezáltal a 
kifizetési előirányzatok iránti igények 
növekedését fogja eredményezni, aminek 
tükröződnie kell a 2021. évi 
költségvetésben;

Or. en
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Módosítás 44
Andżelika Anna Możdżanowska

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint nem követelik a 
tagállamoktól az év elején kifizetett, el nem 
költött előfinanszírozás visszatérítését, 
azaz azt a rendelkezést, hogy a 
tagállamoknak nem kell visszafizetniük a 
Bizottságnak a tervezett kiadásokból 
fennmaradó forrásokat, ugyanakkor 
elismeri, hogy ez pénzügyi hiányt okozhat 
a 2020. évi költségvetésben (az 
előfinanszírozás az uniós költségvetés 
címzett bevételének minősül), és 
következésképpen növelheti a kifizetési 
előirányzatok iránti igényt a 2021. évi 
költségvetésben;

8. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint nem követelik a 
tagállamoktól az év elején kifizetett, el nem 
költött előfinanszírozás visszatérítését, 
azaz azt a rendelkezést, hogy a 
tagállamoknak nem kell visszafizetniük a 
Bizottságnak a tervezett kiadásokból 
fennmaradó forrásokat, ugyanakkor 
elismeri, hogy ez pénzügyi hiányt okozhat 
a 2020. évi költségvetésben (az 
előfinanszírozás az uniós költségvetés 
címzett bevételének minősül), és 
következésképpen növelheti a kifizetési 
előirányzatok iránti igényt a 2021. évi 
költségvetésben; hangsúlyozza, hogy a 
2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret kohéziós 
programjai számára elegendő, a hatályos 
jogalkotási aktusokból eredő 3%-os 
előfinanszírozást kell biztosítani;

Or. en

Módosítás 45
Daniel Buda

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint nem követelik a 
tagállamoktól az év elején kifizetett, el nem 
költött előfinanszírozás visszatérítését, 
azaz azt a rendelkezést, hogy a 
tagállamoknak nem kell visszafizetniük a 
Bizottságnak a tervezett kiadásokból 

8. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
amely szerint nem követelik a 
tagállamoktól az év elején kifizetett, el nem 
költött előfinanszírozás visszatérítését, 
azaz azt a rendelkezést, hogy a 
tagállamoknak nem kell visszafizetniük a 
Bizottságnak a tervezett kiadásokból 



PE657.144v01-00 32/37 AM\1212198HU.docx

HU

fennmaradó forrásokat, ugyanakkor 
elismeri, hogy ez pénzügyi hiányt okozhat 
a 2020. évi költségvetésben (az 
előfinanszírozás az uniós költségvetés 
címzett bevételének minősül), és 
következésképpen növelheti a kifizetési 
előirányzatok iránti igényt a 2021. évi 
költségvetésben;

fennmaradó forrásokat, mivel ez 
hátrányosan hatna a már folyamatban 
lévő projektek végrehajtására, ugyanakkor 
elismeri, hogy ez pénzügyi hiányt okozhat 
a 2020. évi költségvetésben (az 
előfinanszírozás az uniós költségvetés 
címzett bevételének minősül), és 
következésképpen növelheti a kifizetési 
előirányzatok iránti igényt a 2021. évi 
költségvetésben;

Or. ro

Módosítás 46
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
dimenzióját általánosan érvényesítsék az 
uniós költségvetésben, beleértve a 
kohéziós politikát is, mivel ez hatékony 
módja azon szakadék áthidalásának, 
amellyel a nők a társadalomban, így a 
munkaerő-piacon még mindig 
szembesülnek; felszólít a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezési eszközök uniós 
szintű kidolgozására;

Or. en

Módosítás 47
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli a REACT-EU program 
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létrehozására irányuló javaslatot, amely 
további forrásokat bocsát az ERFA és az 
ESZA, valamint a FEAD rendelkezésére a 
Covid19-világjárvány hatásai elleni 
küzdelem céljából; felszólít a program 
gyors végrehajtására és arra, hogy 2021-
ben a lehető leghamarabb kezdjék meg a 
kifizetéseket;

Or. en

Módosítás 48
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. üdvözli a Stabilitási és Növekedési 
Paktum felfüggesztését célzó általános 
mentesítési záradék aktiválását, amely 
további rugalmasságot tesz lehetővé, 
valamint az állami támogatásokra 
vonatkozó ideiglenes keretszabály 
bevezetését a Covid19 összefüggésében; 
rámutat azonban arra, hogy a 
tagállamok kapacitása nem egyforma 
abban a tekintetben, hogy pénzügyi 
támogatást nyújtsanak a pandémia által 
leginkább sújtott polgároknak és 
ágazatoknak, ami még nagyobb 
eltéréseket eredményezhet a tagállamok 
között; konkrét intézkedésekre szólít fel az 
ilyen mellékhatások minimalizálása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 49
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8c. felszólít a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz gyors 
végrehajtására, amelynek célja a 
tagállamok előtt álló számos társadalmi-
gazdasági kihívás kezelése; felszólít a 
támogatások növelésére és a hitelek 
rugalmas feltételrendszerének 
kialakítására; kéri, hogy az eszköz 
támogassa a méltányos, inkluzív és 
fenntartható növekedést előmozdító, 
valamint a konvergenciát, a kohéziót és a 
rezilienciát fokozó beruházásokat, 
összhangban az európai zöld 
megállapodás, a Párizsi Megállapodás 
céljaival, a „jelentős károkozás 
elkerülését” célzó elvvel, a fenntartható 
fejlesztési célokkal, a szociális jogok 
európai pillérével, valamint a szén-dioxid-
semleges gazdaságra való, legkésőbb 
2050-ig történő méltányos átállás 
célkitűzésével; kéri, hogy a kifizetéseket a 
lehető leghamarabb kezdjék meg 2021-
ben; helyteleníti az eszközhöz kapcsolódó 
makrogazdasági feltételeket, az Európai 
Parlament kizárását annak irányításából, 
ami eltávolodik a közösségi módszertől és 
támogatja a kormányközi megközelítést, 
valamint az Európai Tanács által 
elfogadott vészfékeljárást, ami káros 
késedelmekhez vezethet; hangsúlyozza, 
hogy az eszközön keresztül biztosított 
források elosztása és felhasználása során 
átláthatóságra és ellenőrzésre van 
szükség;

Or. en

Módosítás 50
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

9. felhívja a tagállamokat, hogy 
egyértelműen és határozottan osszák meg a 
válság utáni terveiket, ambícióikat és 
elvárásaikat, valamint ismerjék el közös 
szerepüket az összehangolt uniós 
megközelítés előkészítésében.

9. felhívja a tagállamokat, hogy 
egyértelműen és határozottan osszák meg a 
válság utáni terveiket, ambícióikat és 
elvárásaikat, valamint ismerjék el közös 
szerepüket egy olyan összehangolt uniós 
megközelítés előkészítésében, 
amely innovatív termelési, gyártási, 
kutatási, oktatási és 
átképzési/készségfejlesztési eszközöket 
eredményez, elősegítve ezzel az összes 
uniós régió közötti kohéziót, lehetővé téve 
számukra, hogy méltányos, inkluzív és 
fenntartható gazdasági jólétet 
valósítsanak meg, és ezáltal erőteljesebben 
támogassák a helyi fejlődést és a helyi 
gazdaságokat is; Felszólít arra, hogy a 
gazdaság igazodjon a fenntartható 
fejlődés elveihez és 2040-ig érje el az 
uniós klímasemlegességet, integrált 
megközelítést alkalmazva, és az összes 
uniós szakpolitikát e cél elérésére 
összpontosítva; Megismétli, hogy az 
ambiciózus, tisztességes, gördülékeny és 
inkluzív átállásra vonatkozó ambiciózus 
célkitűzések eléréséhez és Európa 2040-ig 
történő klímasemlegessé tételéhez 
elegendő forrásra van szükség;

Or. en

Módosítás 51
Mathilde Androuët

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felhívja a tagállamokat, hogy 
egyértelműen és határozottan osszák meg a 
válság utáni terveiket, ambícióikat és 
elvárásaikat, valamint ismerjék el közös 
szerepüket az összehangolt uniós 
megközelítés előkészítésében.

9. felhívja a tagállamokat, hogy 
egyértelműen és határozottan osszák meg a 
válság utáni terveiket, ambícióikat és 
elvárásaikat, valamint ismerjék el közös 
szerepüket egy olyan összehangolt uniós 
megközelítés előkészítésében, amely az 
európai strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) tagállamok közötti jobb 
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elosztását eredményezi.

Or. fr

Módosítás 52
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felhívja a tagállamokat, hogy 
egyértelműen és határozottan osszák meg a 
válság utáni terveiket, ambícióikat és 
elvárásaikat, valamint ismerjék el közös 
szerepüket az összehangolt uniós 
megközelítés előkészítésében.

9. felhívja a tagállamokat, hogy 
egyértelműen és határozottan osszák meg a 
válság utáni terveiket, stratégiáikat, 
ambícióikat és elvárásaikat, valamint 
ismerjék el közös szerepüket egy olyan 
összehangolt uniós megközelítés 
előkészítésében, amely hosszú távon 
fenntartható növekedést eredményező, 
magas színvonalú és mérhető 
eredményeket tesz lehetővé;

Or. en

Módosítás 53
Francesca Donato

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felhívja a tagállamokat, hogy 
egyértelműen és határozottan osszák meg a 
válság utáni terveiket, ambícióikat és 
elvárásaikat, valamint ismerjék el közös 
szerepüket az összehangolt uniós 
megközelítés előkészítésében.

9. felhívja a tagállamokat, hogy 
egyértelműen és határozottan osszák meg a 
válság utáni elvárásaikat, valamint 
ismerjék el közös szerepüket az 
összehangolt uniós megközelítés 
előkészítésében.

Or. it

Módosítás 54
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Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. kéri, hogy a 2021. évi 
költségvetésben erősítsék meg a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítését, és hogy 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
hatásvizsgálatot építsék be az európai 
strukturális és beruházási alapok 
kiadásaiba;

Or. en

Módosítás 55
Monika Vana
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. az európai városok közvetlenebb 
finanszírozására szólít fel, mivel azok a 
helyreállítás és az éghajlathoz kapcsolódó 
kérdések kezelésének fontos 
mozgatórugói.

Or. en


