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Módosítás 1
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1a. tekintettel a Bizottság által az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett, „Kohéziós politika: 2010. évi 
stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti 
időszak programjainak végrehajtásáról” 
című közleményre (COM(2010)110,

Or. en

Módosítás 2
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1b. tekintettel az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK 
tanácsi rendeletre,

Or. en

Módosítás 3
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-1 c bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

-1c. tekintettel az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című bizottsági 
közleményre (COM(2010)2020),

Or. en

Módosítás 4
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-1 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1d. tekintettel a Bizottságnak a kohéziós 
politika programjainak végrehajtásáról 
szóló 2010. évi stratégiai jelentéséről a 
Külügyi Tanács 2010. június 14-én, 
Luxembourgban tartott 3023. ülésén 
elfogadott tanácsi következtetésekre,

Or. en

Módosítás 5
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-1 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1e. tekintettel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 174. cikkére, 
amely az Unió gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójának erősítését 
eredményező tevékenységek kialakításáról 
szól,

Or. en
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Módosítás 6
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-1 f bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1f. mivel a gazdasági, a társadalmi és a 
területi kohézió, valamint a tagállamok 
közötti szolidaritás előmozdítása az EU 
egyik kiemelt célkitűzése, amint azt az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke 
is megfogalmazza,

Or. en

Módosítás 7
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
-1 g bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1g. mivel a kohéziós politikának 
hatékony és eredményes eszközként kell 
szolgálnia a pénzügyi válság által 
előidézett társadalmi-gazdasági kihívások 
kezelésére, valamint az európai régiók 
fejlettségi szintje közötti különbségek 
csökkentésére,

Or. en

Módosítás 8
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
Paragraph -1 h 

Véleménytervezet Módosítás

-1h. mivel a kohéziós politika döntő 
fontosságú szerepet tölt be az EU 2020 
stratégia céljainak teljes körű 
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megvalósulásában, különösen a 
foglalkoztatás és a szociális ügyek terén, 
az összes kormányzati szinten és földrajzi 
területen,

Or. en

Módosítás 9
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
Paragraph -1 i 

Véleménytervezet Módosítás

-1i. mivel az Európai Szociális Alapnak 
teljes foglalkoztatást és 
munkalehetőségeket kell biztosítania, 
előmozdítva egyebek mellett a 
munkavállalók munkaerő-piaci 
beilleszkedését és megerősítve a 
társadalmi integrációt,

Or. en

Módosítás 10
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak strukturális 
alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai 
programok végrehajtásáról szóló stratégiai 
jelentését (COM(2010)110); úgy véli 
azonban, hogy a világszintű gazdasági 
visszaesést követően a bizottsági 
jelentésnek alaposabban aktualizált 
értékelést kellene nyújtania a kiválasztott 
projektek hatásairól az új munkahelyek 
teremtése, a társadalmi-gazdasági 
különbségek csökkentése, a társadalmi 
integráció fokozása és az emberi tőke 

1. üdvözli a Bizottságnak strukturális 
alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai 
programok végrehajtásáról szóló stratégiai 
jelentését (COM(2010)110); úgy véli 
azonban, hogy a világszintű gazdasági 
visszaesést követően a jövőbeni bizottsági 
jelentéseknek alaposabban aktualizált 
értékelést kellene nyújtaniuk az európai 
gazdasági fellendülést célzó kohéziós 
politika hatásairól, különösen az új 
munkahelyek teremtése, a társadalmi-
gazdasági különbségek csökkentése, a 
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fejlesztése tekintetében; társadalmi integráció fokozása és az emberi 
tőke fejlesztése tekintetében;

Or. en

Módosítás 11
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak strukturális 
alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai 
programok végrehajtásáról szóló stratégiai 
jelentését (COM(2010)110); úgy véli 
azonban, hogy a világszintű gazdasági 
visszaesést követően a bizottsági 
jelentésnek alaposabban aktualizált 
értékelést kellene nyújtania a kiválasztott 
projektek hatásairól az új munkahelyek 
teremtése, a társadalmi-gazdasági 
különbségek csökkentése, a társadalmi 
integráció fokozása és az emberi tőke 
fejlesztése tekintetében;

1. üdvözli a Bizottságnak strukturális 
alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai 
programok végrehajtásáról szóló stratégiai 
jelentését (COM(2010)110); úgy véli 
azonban, hogy a világszintű gazdasági 
visszaesést követően, amely alapjaiban 
megváltoztatta az EU gazdaságának képét, 
növelte a munkanélküliséget, visszavetette 
a gazdasági növekedést és rontotta az
üzleti környezetet, a bizottsági jelentésnek 
alaposabban aktualizált értékelést kellene 
nyújtania a kiválasztott projektek hatásairól 
az új munkahelyek teremtése, a társadalmi-
gazdasági különbségek csökkentése, a 
társadalmi integráció fokozása és az emberi 
tőke fejlesztése tekintetében;

Or. en

Módosítás 12
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak strukturális 
alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai 
programok végrehajtásáról szóló stratégiai 
jelentését (COM(2010)110); úgy véli 

1. üdvözli a Bizottságnak strukturális 
alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai 
programok végrehajtásáról szóló stratégiai 
jelentését (COM(2010)110); úgy véli 
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azonban, hogy a világszintű gazdasági 
visszaesést követően a bizottsági 
jelentésnek alaposabban aktualizált 
értékelést kellene nyújtania a kiválasztott 
projektek hatásairól az új munkahelyek 
teremtése, a társadalmi-gazdasági 
különbségek csökkentése, a társadalmi 
integráció fokozása és az emberi tőke 
fejlesztése tekintetében;

azonban, hogy a világszintű gazdasági 
visszaesést követően a bizottsági 
jelentésnek alaposabban aktualizált 
értékelést kellene nyújtania a kiválasztott 
projektek hatásairól az új munkahelyek 
teremtése, a társadalmi-gazdasági 
különbségek csökkentése, a társadalmi 
integráció fokozása és az emberi tőke 
fejlesztése tekintetében; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a tagállamok nem megfelelő 
mértékben hajtják végre a  nemi 
szempontú költségvetést (gender 
budgeting eljárást), és a Bizottság is 
elhanyagolja a végrehajtásról szóló 
értékelésében a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvére irányuló, több 
területet átfogó feladatát; hangsúlyozza, 
hogy a nemi szempontú költségvetés 
biztosíthatja a pénzeszközök méltányos 
felhasználását, és ezzel alapvetően 
hozzájárul a nemek közötti 
egyenlőséghez;

Or. de

Módosítás 13
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak strukturális 
alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai 
programok végrehajtásáról szóló stratégiai 
jelentését (COM(2010)110); úgy véli 
azonban, hogy a világszintű gazdasági 
visszaesést követően a bizottsági 
jelentésnek alaposabban aktualizált 
értékelést kellene nyújtania a kiválasztott 
projektek hatásairól az új munkahelyek 
teremtése, a társadalmi-gazdasági 
különbségek csökkentése, a társadalmi 
integráció fokozása és az emberi tőke 

1. üdvözli a Bizottságnak strukturális 
alapokból a 2007–2013 közötti időszakban 
társfinanszírozott kohéziós politikai 
programok végrehajtásáról szóló stratégiai 
jelentését (COM(2010)110); úgy véli 
azonban, hogy a világszintű gazdasági 
visszaesést követően a bizottsági 
jelentésnek alaposabban aktualizált 
értékelést kellene nyújtania a kiválasztott 
projektek hatásairól az új munkahelyek 
teremtése, a társadalmi-gazdasági 
különbségek csökkentése, a társadalmi 
integráció fokozása és az emberi tőke 
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fejlesztése tekintetében; fejlesztése tekintetében; 
elengedhetetlennek tartja hatékonyabb 
nyomon követési és értékelési rendszerek 
bevezetését ahhoz, hogy a kohéziós 
politika tekintetében elmozdulás történjen 
egy erőteljesebben stratégia- és 
eredményorientált megközelítés felé;

Or. en

Módosítás 14
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. arra számít, hogy az ESZA-ból 
finanszírozott, hatékony és értékelhető 
tagállami kezdeményezések hozzájárulnak 
majd az EU 2020 stratégia szegénységgel 
kapcsolatos célkitűzésének 
megvalósításához;

Or. en

Módosítás 15
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a Bizottságot, hogy jövőbeni 
jelentéseiben tegyen említést a strukturális 
alapok kölcsönös kapcsolatára és arra, 
hogy kiegészítik egymást, valamint az 
egyéb uniós pénzügyi eszközökkel való 
kölcsönös kapcsolatukra;

Or. en
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Módosítás 16
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a „Több és jobb munkahely” 
iránymutatáshoz kapcsolódó projektek 
végrehajtása terén eddig elért 
előrelépéseket; ugyanakkor határozottan 
javasolja, hogy az Európa 2020 
stratégiában foglalt, a szegénység 
csökkentésére irányuló cél elérésére 
mozgósított forrásokat kiemelt kérdésként 
kezeljék;

2. üdvözli a „Több és jobb munkahely” 
iránymutatáshoz kapcsolódó projektek 
végrehajtása terén eddig elért 
előrelépéseket; ugyanakkor határozottan 
javasolja, hogy minden szükséges 
finanszírozást haladéktalanul mobilizálni 
kell és hatékonyan ki kell jelölni a 
szegénység csökkentése és az erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdaság 
megteremtése érdekében, ideértve a 
növekedést és a magas 
foglalkoztatottságot biztosító gazdaságot, 
amely társadalmi és területi kohéziót 
teremt, amelyek az Európa 2020 stratégia 
kiemelt céljai;

Or. en

Módosítás 17
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a „Több és jobb munkahely” 
iránymutatáshoz kapcsolódó projektek 
végrehajtása terén eddig elért 
előrelépéseket; ugyanakkor határozottan 
javasolja, hogy az Európa 2020 
stratégiában foglalt, a szegénység 
csökkentésére irányuló cél elérésére 
mozgósított forrásokat kiemelt kérdésként 
kezeljék;

2. a gazdasági válság és a növekvő 
munkanélküliség kapcsán üdvözli a 
„Több és jobb munkahely” 
iránymutatáshoz kapcsolódó projektek 
végrehajtása terén eddig elért 
előrelépéseket; ugyanakkor határozottan 
javasolja, hogy a Bizottság olyan 
együttműködési módszereket dolgozzon ki, 
amelyek megkönnyítik a strukturális 
programok számára a források 
felhasználását;

Or. pl



AM\839148HU.doc 11/32 PE452.783v01-00

HU

Módosítás 18
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a „Több és jobb munkahely” 
iránymutatáshoz kapcsolódó projektek 
végrehajtása terén eddig elért 
előrelépéseket; ugyanakkor határozottan 
javasolja, hogy az Európa 2020 
stratégiában foglalt, a szegénység 
csökkentésére irányuló cél elérésére
mozgósított forrásokat kiemelt kérdésként 
kezeljék;

2. üdvözli a „Több és jobb munkahely” 
iránymutatáshoz kapcsolódó projektek 
végrehajtása terén eddig elért 
előrelépéseket; ugyanakkor határozottan 
javasolja, hogy az Európa 2020 stratégia és 
célkitűzései megvalósítása érdekében 
mozgósított forrásokat kiemelt kérdésként 
kezeljék – különös tekintettel a 
foglalkoztatással és a szociális ügyekkel 
kapcsolatos célokra – annak érdekében, 
hogy fokozzák a növekedést és a 
termelékenységet, és növeljék a 
foglalkoztatási eredményeket Európában;

Or. en

Módosítás 19
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
tagállamok a végrehajtás során az ERFA 
javára, valamint az ESZA kárára 
pénzeszközöket csoportosítottak át; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezáltal 
ténylegesen kevesebb ESZA-pénzeszköz 
jut el a polgárokhoz, és ezáltal csökken az 
EU szociális Európa érdekében tett 
kötelezettségvállalásának láthatósága;

Or. de
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Módosítás 20
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. egyetért a Bizottság arra irányuló 
javaslatával, hogy fokozni kell a 
szegénység elleni küzdelmet; ebben az 
összefüggésben utal arra, hogy a 
társadalmi integrációs prioritást kísérő 
intézkedések (ESZA-rendelet 3. cikk, (1)
bekezdés c) pont i. alpont) támogatásával 
kapcsolatban beigazolódott, hogy az 
előmozdítja a különösen hátrányos 
helyzetű személyek társadalmi 
integrációját; ezért kéri, hogy az ilyen 
kísérő intézkedések továbbra is az Európai 
Szociális Alap kulcsfontosságú elemét 
képezzék;

Or. de

Módosítás 21
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja, hogy a Közösség által az 
Európai Szociális Alapból rendelkezésre 
bocsátott pénzügyi forrásokat nem 
használják fel teljes mértékben; 

Or. en

Módosítás 22
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási 
költségeket és hárítsák el a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférésre, a 
szegénység leküzdésére és a készségek 
fejlesztésére irányuló politikai célok 
megvalósulásának akadályait; elismeri, 
hogy a források elkülönítése során 
alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék az igazgatási, és az operatív 
programok végrehajtásával kapcsolatos 
egyéb akadályokat a pénzügyi források 
felesleges késedelmek nélküli
hasznosítása érdekében;

Or. pl

Módosítás 23
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére és 
a készségek fejlesztésére irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
elismeri, hogy a források elkülönítése 
során alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

3. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék 
az alapok rugalmasságát, egyszerűsítsék 
az eljárásokat és csökkentsék a túlzott 
igazgatási költségeket és hárítsák el a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférésre, a 
szegénység leküzdésére és a készségek 
fejlesztésére irányuló politikai célok 
megvalósulásának akadályait; elismeri, 
hogy a források elkülönítése során 
alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

Or. en

Módosítás 24
Franz Obermayr

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére és 
a készségek fejlesztésére irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
elismeri, hogy a források elkülönítése 
során alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére, a 
társadalmi integráció fokozására és a 
készségek fejlesztésére irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
elismeri, hogy a források elkülönítése 
során alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

Or. de

Módosítás 25
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére és
a készségek fejlesztésére irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
elismeri, hogy a források elkülönítése 
során alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére, a 
készségek fejlesztésére és a társadalmi 
integráció biztosítására irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
elismeri, hogy a források elkülönítése 
során alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását; ugyanakkor 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
az intézkedések középpontjában 
kifejezetten azok a prioritások álljanak, 
amelyek célja a különböző régiók sajátos 
szükségleteinek és igényeinek kielégítése, 
mindenkor figyelembe véve a meglévő 
eszközöket és emberi erőforrásokat;

Or. en
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Módosítás 26
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére és 
a készségek fejlesztésére irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
elismeri, hogy a források elkülönítése
során alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére és 
a készségek fejlesztésére irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
megjegyzi, hogy a források elkülönítése
akadályozhatja az eszközök rugalmas 
felhasználását, különösen 
válsághelyzetekben; üdvözli, hogy a 
támogatások terén az Európai Bizottság a 
források elkülönítése helyett a jövőben 
fokozottabban a célkitűzésekre 
összpontosít;

Or. de

Módosítás 27
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére és 
a készségek fejlesztésére irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
elismeri, hogy a források elkülönítése 
során alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés leküzdésére és a készségek 
fejlesztésére irányuló politikai célok 
megvalósulásának akadályait; 
hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
szabályozási rendszerének nagyobb 
rugalmasságot kell megengednie annak 
érdekében, hogy célzottabban lehessen 
fordulni a hátrányos helyzetű mikrorégiók 
és települések felé;
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Or. en

Módosítás 28
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére és 
a készségek fejlesztésére irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
elismeri, hogy a források elkülönítése 
során alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket 
és hárítsák el a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre, a szegénység leküzdésére és 
a készségek fejlesztésére irányuló politikai 
célok megvalósulásának akadályait; 
elismeri, hogy a források elkülönítése 
során alkalmazott fegyelem javította a 
programok végrehajtását;

kéri, hogy az igazgatás inkább tájékoztató 
és tanácsadó szerepet töltsön be azzal, 
hogy szükség esetén egyablakos 
ügyintézési pontokat alakít ki, és a 
jogszabályokat elérhetővé teszi a polgárok 
számára;
kéri, hogy a szociális közigazgatási 
szervek által végzett ellenőrzések során 
különös figyelmet fordítsanak a 
kontradiktórius eljárás tiszteletben 
tartására; kéri továbbá, hogy az 
igazgatással való nézeteltérés esetén, és a 
munkaügyi jogszabályok összetettségére 
tekintettel, a polgár jóhiszeműsége esetén 
a peres eljárás helyett inkább a 
párbeszédet részesítsék előnyben;

Or. fr

Módosítás 29
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 A bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
miközben a gazdasági és pénzügyi válság 
fokozza a társadalmi egyenlőtlenségeket, 
csökkennek a strukturális alapokból a 
tagállamoknak juttatott források;

Or. pt

Módosítás 30
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. rámutat arra, hogy az ESZA azzal a 
céllal jött létre, hogy csökkentse az 
életszínvonalbeli különbségeket az 
Európai Unió tagállamai és régiói között, 
azáltal, hogy elősegíti a gazdasági és 
társadalmi kohéziót; továbbá felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő a 
tagállamok általi társfinanszírozás 
szempontjainak felülvizsgálatára irányuló 
kezdeményezést, a célból, hogy 
könnyebben hozzájussanak a forrásokhoz 
azok, akik komolyabb pénzügyi 
nehézségekkel néznek szembe;

Or. pt

Módosítás 31
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy fontos javítani az 
azokban a hátrányos helyzetű 
mikrorégiókban meglévő 
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infrastruktúrákat és szolgáltatásokat, ahol 
nagy számban élnek társadalmilag 
perifériára szorult emberek (pl. romák), és 
ugyanúgy fontos ezeknek az 
infrastruktúráknak és szolgáltatásoknak a 
megfizethetővé tétele;

Or. en

Módosítás 32
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
keretében meg kell erősíteni a helyi 
fejlesztési stratégiák szerepét az aktív 
befogadás támogatásával a foglalkoztatás 
és az oktatás terén, valamint olyan hosszú 
távú, összetett és fokozatosan kiépített, 
lépésről lépésre haladó programok 
tervezésével, amelyek célja azoknak a 
hátrányos helyzetű vidéki és városi 
területeknek a rehabilitációja, ahol nagy 
számban élnek társadalmilag perifériára 
szorult emberek (pl. romák), továbbá a 
megkülönböztetésmentesség és a 
deszegregáció feltételeinek megteremtése;

Or. en

Módosítás 33
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 

4. felhívja a Bizottságot, hogy a polgárok 
körében fokozza az ESZA hatékonyságát 
és láthatóságát abban a tekintetben, hogy a 
nekik nyújtott ellátás növelése céljából azt 
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alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

elérhetőbbé teszi; hogy a polgárok számára
bővíti a munkaerőpiacra való bejutás 
lehetőségeit az egész életen át tartó képzés 
tényleges megvalósításával, amely 
lehetővé teszi számukra, hogy a 
globalizáció és a munkahelyek digitálissá 
válása idején alkalmazkodjanak a 
munkaerő-piaci változásokhoz, hogy 
rugalmas munkaidővel, a részmunka és a 
távmunka előmozdításával fokozza a 
munkaerőpiacon való részvételt, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit és valódi arculatot ad a szociális 
Európának,

különös figyelmet fordítva a fogyatékkal 
élő személyekre;

Or. fr

Módosítás 34
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára az integrációra és a 
részvételre, valamint hogy megteremti a 
fenntartható növekedés feltételeit;

Or. de

Módosítás 35
Franz Obermayr

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
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ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára arra, hogy fokozottabb 
mértékben váljanak foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé, valamint hogy 
megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

Or. de

Módosítás 36
Kinga Göncz

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok– különösen a leginkább 
hátrányos helyzetben lévők (elsősorban a 
romák és a fogyatékkal élők) – számára a 
foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

Or. en

Módosítás 37
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
és a gazdasági és szociális kohézió 
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feltételeit;

Or. pt

Módosítás 38
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit; emlékeztet arra, hogy az ESZA 
hatékonysága attól függ, mennyire képes 
alkalmazkodni a helyi problémákhoz és a 
sajátos területi feltételekhez; az ESZA 
valamennyi alkalmazottja tekintetében 
hangsúlyozza az egész életen át tartó 
szakképzés jelentőségét;

Or. en

Módosítás 39
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti a fenntartható növekedés 
feltételeit;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
ESZA hatékonyságát abban a tekintetben, 
hogy lehetőséget teremt az európai 
polgárok számára a foglalkoztathatóvá és 
alkalmazkodóképessé válásra, valamint 
hogy megteremti az intelligens,
fenntartható és befogadó növekedés 
feltételeit; ezért felszólítja a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy biztosítsák a szoros 
együttműködést a strukturális alapok és a 
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megfelelő európai politikák között, és 
támogassák azokat a projekteket, amelyek 
összhangban vannak a munkaerő-piaci 
igényekkel;

Or. en

Módosítás 40
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
fordítsanak fokozott figyelmet a 
munkavállalók oktatására és képzésére, 
tekintettel a magas színvonalú és 
jövőorientált munkahelyekre a 
tudásorientált társadalomban; 

Or. en

Módosítás 41
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát
és rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse az 
eljárásokat, a nyomon követést és az 
ellenőrzéseket;

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA 
alapvető eszköz a foglalkoztatás és a 
munkalehetőségek javításában, a
munkavállalói készségeknek a 
munkaerőpiac igényekhez való 
hozzáigazítása előmozdításában, a 
munkaerőpiacra való beilleszkedés 
javításában és a társadalmi integráció
megerősítésében, felhívja a Bizottságot, 
hogy növelje az ESZA-nak a kohéziós 
politika nélkülözhetetlen elemeként 
meglévő potenciálját, és javítsa
rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse és 
harmonizálja az eljárásokat, a nyomon 
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követést és az ellenőrzéseket; felszólítja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a maximális 
kiegészítő jelleget és kölcsönös 
kapcsolatokat az ESZA és az ERFA, 
valamint más pénzügyi eszközök között;

Or. en

Módosítás 42
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát és 
rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse az 
eljárásokat, a nyomon követést és az 
ellenőrzéseket;

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szakmai befogadás révén a szegénység, a 
társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség elleni küzdelem alapvető 
eszköze, felhívja a Bizottságot, hogy 
növelje az ESZA potenciálját, a gazdasági 
és társadalmi kohézió reményében a 
pénzügyi önállóságát és rugalmasságát, 
hogy megfeleljen a foglalkoztatás 
területén jelentkező jelenlegi és jövőbeni 
kihívásoknak, egyszerűsítse az eljárásokat, 
az ellenőrzéseket, és javítsa a folyamatban 
lévő ügyek nyomon követését;

Or. fr

Módosítás 43
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát és 
rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse az 

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés, a 
nemek közötti egyenlőtlenség, a hátrányos 
társadalmi megkülönböztetés (fogyatékkal 
élők, bevándorlók, időskorúak stb.) és a 
munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
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eljárásokat, a nyomon követést és az 
ellenőrzéseket;

felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát és 
rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse az 
eljárásokat, a nyomon követést és az 
ellenőrzéseket, figyelembe véve a 
társadalmi fenntarthatóságot;

Or. pt

Módosítás 44
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát és 
rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse az 
eljárásokat, a nyomon követést és az 
ellenőrzéseket;

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát és 
rugalmasságát, továbbá felülvizsgálja és
egyszerűsítse az eljárásokat, a monitoring 
tevékenységet, a nyomon követést és az 
ellenőrzéseket; új feltételek bevezetésére 
szólít fel a megkülönböztetésmentesség és 
a deszegregáció tekintetében, hogy 
támogatást nyújtsanak azoknak, akiknek 
erre leginkább szükségük van, ezzel a 
tevékenységgel pedig elsősorban – de nem 
kizárólag – a roma közösségeket 
megcélozva;

Or. en

Módosítás 45
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
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munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát és 
rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse az 
eljárásokat, a nyomon követést és az 
ellenőrzéseket;

munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát és 
rugalmasságát, továbbá javítsa a projektek 
lebonyolítását, valamint a nyomon 
követést és az ellenőrzéseket; utal a 
projekttámogatók globális támogatásokkal 
való jó tapasztalataira, és üdvözli a 
globális támogatásoknak a hatékony 
partnerségekről szóló EGSZB-jelentésben 
való kedvező értékelését (Jan Olsson, 
ECO/258);

Or. de

Módosítás 46
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát és 
rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse az 
eljárásokat, a nyomon követést és az 
ellenőrzéseket;

5. figyelemmel arra, hogy az ESZA a 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
munkanélküliség elleni alapvető eszköz, 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az 
ESZA potenciálját, pénzügyi önállóságát és 
rugalmasságát, továbbá egyszerűsítse az 
eljárásokat, a nyomon követést és az 
ellenőrzéseket; hangsúlyozza az ESZA 
szerepét a társadalmi integráció 
dimenziójának megerősítésében; rámutat, 
hogy – ami a foglalkoztatást illeti –
átláthatóbb ESZA-politikákra van szükség 
a pénzeszközök elosztása tekintetében, 
továbbá részletes értékelésre és az elért 
kézzelfogható eredmények alapos 
vizsgálatára is szükség van;

Or. en
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Módosítás 47
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri az ESZA szerepét a 
társadalmi célok megvalósításában, és 
arra kéri a Bizottságot, hogy támogassa az 
ESZA és a különböző keretprogramok –
például az EQUAL és az „Európa a 
polgárokért” program – közötti nagyobb 
összhangot és több kapcsolatot az EU 
szakpolitikai eszközei között megvalósuló 
hatékonyabb koordináció és 
együttműködés megteremtése érdekében;

Or. en

Módosítás 48
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy az ESZA-nak 
támogatnia kell a polgárok aktív 
társadalmi és munkaerő-piaci részvételét, 
egyenlő lehetőségeket teremtve mindenki 
számára; ennek kapcsán emlékeztet a 
nemek közötti egyenlőség 
költségvetésekben való érvényesítésének 
fontosságára, és az emberi erőforrások és 
a humán tőke fejlesztésének jelentőségére, 
amelyek a versenyképes tudásalapú 
társadalom alapvető előfeltételei;

Or. en
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Módosítás 49
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja a tagállamokat az 
erőforrások hatékonyabb felhasználására, 
valamint a helyi és regionális hatóságok 
kapacitásának fejlesztésére – különös 
tekintettel a nem kormányzati 
szervezetekre és a kkv-kra – a gazdasági, 
társadalmi és területi fejlesztés terén;

Or. en

Módosítás 50
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli, hogy a stratégiai jelentés 
(COM(2010)110) a strukturális alapok 
végrehajtásánál fokozottabban 
összpontosít az eredményorientáltságra; 
támogatja a Bizottság azon 
megfontolásait, hogy a strukturális alapok 
végrehajtásánál fokozottabban 
összpontosítson az 
eredményorientáltságra és az olyan 
pénzügyi ösztönzők megteremtésére, 
amelyek hasznára válnak a kitűzött 
célokat elérő tagállamoknak, és így 
jutalmazzák a programok sikeres 
megvalósítását; üdvözli, hogy ezek az 
intézkedések előmozdítják a pénz 
célorientált, az érintettek érdekében 
történő felhasználását; 

Or. de
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Módosítás 51
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli azt a tényt, hogy azoknak az 
embereknek több mint 50%-a, akikhez 
eljutottak az ESZA-programok, nők 
voltak; elvárja a Bizottságtól és a 
tagállamoktól, hogy – figyelembe véve a 
demográfiai fejleményeket – fordítsanak 
fokozottabb figyelmet az idősebb 
munkavállalók munkaerő-piaci 
beilleszkedésére;

Or. en

Módosítás 52
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. szorosabb együttműködésre számít a 
Bizottság és a tagállamok között annak 
érdekében, hogy gyorsabban és 
hatékonyabban tudjanak reagálni a 
munkaerő-piaci változásokra, és 
végrehajtsák a szükséges, 
eredményorientált intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 53
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5c. üdvözli, hogy az ESZA megfelelő 
támogatást nyújtott a munkaerő-piaci 
reformok megvalósításához, és hatékony 
eszköznek bizonyult, amely hozzájárult a 
passzív munkaerő-piaci politikák aktívvá, 
sőt megelőző jellegűvé tételéhez; 
felszólítja a tagállamokat a strukturális 
reformok folytatására, ami megvédi a 
munkaerőpiacokat a lehetséges jövőbeni 
válságoktól;

Or. en

Módosítás 54
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az 
előrelépések nyomon követését a főbb 
mutatók nemzeti stratégiai jelentésekben 
való kiterjedt használatának megerősítése 
révén; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyteremtés, az esélyegyenlőség 
előmozdítása és valamennyi sérülékeny 
csoport társadalmi integrációja tekintetében 
valamennyi nemzeti politikai eredményt 
pontosítani kell.

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az 
előrelépések nyomon követését a főbb 
mutatók nemzeti stratégiai jelentésekben 
való kiterjedt használatának megerősítése 
révén; szükségesnek tartja, hogy a 
Bizottság felkérje a tagállamokat a 
kohéziós politika programjainak 
végrehajtásával kapcsolatos releváns 
minőségi és mennyiségi elemek 
benyújtására; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyteremtés, az esélyegyenlőség 
előmozdítása és valamennyi sérülékeny 
csoport társadalmi integrációja tekintetében 
valamennyi nemzeti politikai eredményt 
pontosítani kell.

Or. en
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Módosítás 55
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az 
előrelépések nyomon követését a főbb 
mutatók nemzeti stratégiai jelentésekben 
való kiterjedt használatának megerősítése 
révén; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyteremtés, az esélyegyenlőség 
előmozdítása és valamennyi sérülékeny 
csoport társadalmi integrációja tekintetében 
valamennyi nemzeti politikai eredményt 
pontosítani kell.

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az 
előrelépések nyomon követését az 
előzetesen meghatározott, egyértelmű és 
mérhető célok és eredménymutatók
nemzeti stratégiai jelentésekben való 
kiterjedt használatának megerősítése révén, 
ahol a mutatóknak világosan érthetőnek
és statisztikailag hitelesnek kell lenniük, 
és azokat szabályszerűen kell gyűjteni és 
közzé kell tenni; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyteremtés, az esélyegyenlőség 
előmozdítása és valamennyi sérülékeny 
csoport társadalmi integrációja tekintetében 
valamennyi nemzeti politikai eredményt 
pontosítani kell.

Or. en

Módosítás 56
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, a kohéziós politikát nem 
szabad úgy tekinteni, mint az egyéb 
ágazati politikákban megfogalmazott 
célok elérésének eszközét, mivel ez egy 
jelentős hozzáadott értékkel bíró közösségi 
politikai, amelynek megvan az önálló 
létjogosultsága, nevezetesen a gazdasági 
és társadalmi kohézió;

Or. pt
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Módosítás 57
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen 
mélyreható elemzést a Stabilitási és 
Növekedési Paktum, az euró 
bevezetésének, valamint a belső és a 
nemzetközi piacok liberalizálásnak, a 
kohéziós politikának és a 
konvergenciának a mikro-, a kis- és 
középvállalkozásokra gyakorolt hatásairól 
az egyes tagállamokban;

Or. pt

Módosítás 58
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze 
a tagállamokat a kohéziós politika 
különböző pénzügyi eszközeinek 
integráltabb és összehangoltabb
felhasználására, tekintettel a társadalmi 
integrációs prioritás megvalósítására
irányuló tevékenységek fokozásán alapuló 
nagyobb hatékonyságra;

Or. bg

Módosítás 59
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

6a. rendszeres politikai vitára szólít fel az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság 
javítása, valamint a kohéziós politika 
hatásainak értékelése érdekében.

Or. en


