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Módosítás1
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1) emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politikának hozzá kell járulnia az Unión 
belül tapasztalható makrogazdasági 
egyensúlytalanságok csökkentéséhez és a 
gazdasági és szociális konvergenciához, 
tiszteletben tartva az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseit;

1) emlékeztet arra, hogy a kohéziós 
politikának hozzá kell járulnia az Unión 
belül tapasztalható makrogazdasági 
egyensúlytalanságok csökkentéséhez és a 
gazdasági és szociális konvergenciához, 
tiszteletben tartva az Európa 2020 
stratégia, és különösen annak 
foglalkoztatásra és szegénységre 
vonatkozó célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás2
Csaba Őry

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2) véleménye szerint a kohéziós politika 
mérlege – különösen társadalmi szinten –, 
valamint a válság hatása arra 
kényszerítenek, hogy a következő
költségvetési programozást kellő 
rugalmassággal tervezzük (például 
újraprogramozás tekintetében), hogy az 
EU anticiklikus politikát hajthasson végre;

2) véleménye szerint a kohéziós politika 
mérlege – különösen társadalmi szinten –, 
valamint a válság hatása arra 
kényszerítenek, hogy a költségvetési 
programozást kellő rugalmassággal 
tervezzük, hogy az EU anticiklikus 
politikát hajthasson végre;

Or. en

Módosítás 3
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3) ragaszkodik ahhoz, hogy az új többéves 
pénzügyi keretben kellő pénzügyi 
keretösszeg álljon rendelkezésre ahhoz, 
hogy az EU meg tudja valósítani az Európa 
2020 stratégia nagyra törő célkitűzéseit, 
melyek közül ötből három esetben az
„emberi tőkébe” történő folyamatos 
beruházások szükségesek;

3) ragaszkodik ahhoz, hogy az új többéves 
pénzügyi keretben kellő pénzügyi 
keretösszeg álljon rendelkezésre ahhoz, 
hogy az EU hiteles maradjon polgárai 
előtt és meg tudja valósítani az Európa 
2020 stratégia nagyra törő célkitűzéseit, 
melyek közül ötből három esetben az
„emberi tőkébe” történő folyamatos 
beruházások szükségesek;

Or. en

Módosítás 4
Anna Záborská

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a) ehhez szükségesnek véli az „emberi 
tőkébe” történő beruházást, és hogy az új 
többéves pénzügyi keret tervezzen 
fellépéseket a tagállamokon belüli 
születési arányszám javítására a 
demográfiai deficit orvoslása céljából; 
véleménye szerint a munka és a családi 
élet összeegyeztetésének nehézsége is 
hatással van arra, hogy sok háztartás a 
család méretének korlátozása vagy a 
gyermekvállalás időpontjának későbbre 
halasztása mellett dönt; úgy érzi, hogy a 
születésszám növelésének kedvező 
feltételeket teremtő szakpolitika bevezetése 
a társadalom egészének érdekeit is 
szolgálja, tekintettel a csökkenő születési 
arányszámra; határozottan sürgeti a 
tagállamokat, hogy az új többéves 
pénzügyi keretbe foglaljanak bele olyan 
intézkedéseket, melyek lehetővé teszik és 
támogatják a nemzeti statisztikai 
rendszerek által el nem ismert láthatatlan 
munka költségeit és előnyeit;
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Or. fr

Módosítás 5
Csaba Őry

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4) kiemeli, hogy tekintettel a jelenlegi 
gazdasági és szociális válságra, a többéves 
pénzügyi keretnek fenn kell tartania és 
ösztönöznie kell a gazdasági tevékenység 
újraindítását célzó beruházásokat, és 
főként szemléltetnie kell ennek a
tagállamok előtt álló strukturális kihívások,
különösen a munkanélküliség és a 
szegénység elleni küzdelemben játszott 
hozzáadott értékét;

4) kiemeli, hogy tekintettel a jelenlegi 
gazdasági és szociális válságra, a többéves 
pénzügyi keretnek támogatnia kell a 
tagállamok előtt álló olyan strukturális 
kihívások elleni küzdelmet, mint a 
munkanélküliség és a szegénység, 
valamint a mobilitás és a képzettség 
hiánya;

Or. en

Módosítás 6
Csaba Őry

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5) ragaszkodik ahhoz, hogy az új keret és 
az új pénzügyi eszközök állítsák helyre a 
polgárok bizalmát az európai projektben,
szem előtt tartva a Szerződés 9. cikkét a 
„horizontális szociális záradékról” a
magasabb szintű foglalkoztatás és a 
megfelelő szintű szociális védelem 
biztosítása, a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelem és a magasabb szintű oktatás, 
képzés és egészségvédelem előmozdítása 
érdekében;

5) ragaszkodik ahhoz, hogy az új keret és 
az új pénzügyi eszközök állítsák helyre a 
polgárok bizalmát az európai projektben,
amihez garantálni kell a magasabb szintű
foglalkoztatást és a megfelelő szintű 
szociális védelmet, és elő kell mozdítani a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, a 
magasabb szintű oktatást, képzést és 
egészségvédelmet;

Or. en
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Módosítás 7
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5) ragaszkodik ahhoz, hogy az új keret és 
az új pénzügyi eszközök állítsák helyre a 
polgárok bizalmát az európai projektben,
szem előtt tartva a Szerződés 9. cikkét a
„horizontális szociális záradékról” a 
magasabb szintű foglalkoztatás és a 
megfelelő szintű szociális védelem 
biztosítása, a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem és a magasabb szintű oktatás, 
képzés és egészségvédelem előmozdítása 
érdekében;

5) ragaszkodik ahhoz, hogy az új keret és 
az új pénzügyi eszközök állítsák helyre a 
polgárok bizalmát az európai projektben,
általánosan érvényesítve a Szerződés 9. 
cikkét a „horizontális szociális záradékról” 
a magasabb szintű foglalkoztatás és a 
megfelelő szintű szociális védelem 
biztosítása, a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem és a magasabb szintű oktatás, 
képzés és egészségvédelem előmozdítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6) ragaszkodik ahhoz, hogy a strukturális 
alapok számára tervezett pénzügyi keret 
legalább 25%-át biztosítsák az Európai 
Szociális Alap (ESZA) számára a szociális 
beruházások élénkítése érdekében;

6) kitart amellett, hogy a strukturális 
alapok számára tervezett pénzügyi keret 
legalább 25%-át biztosítsák az Európai 
Szociális Alap (ESZA) számára a szociális 
beruházások élénkítése érdekében;

Or. en

Módosítás 9
Csaba Őry

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6) ragaszkodik ahhoz, hogy a strukturális 
alapok számára tervezett pénzügyi keret 
legalább 25%-át biztosítsák az Európai 
Szociális Alap (ESZA) számára a szociális 
beruházások élénkítése érdekében;

6) ragaszkodik ahhoz, hogy a strukturális 
alapok számára tervezett pénzügyi keret 
legalább 25%-át biztosítsák az Európai 
Szociális Alap (ESZA) számára a
foglalkoztathatóság előmozdítása és a
szociális beruházások élénkítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Csaba Őry

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8) kiemeli a kohéziós politika 
végrehajtásáért felelős hatóságok 
közigazgatási kapacitásai megerősítésének
fontosságát a strukturális alapok 
kezelésének javítása és ily módon a 
közhatóságok irányítási kapacitásainak 
befolyásolása érdekében; támogatja a 
Bizottság ezirányú javaslatait;

8) kiemeli a kohéziós politika 
végrehajtásáért felelős hatóságok 
közigazgatási kapacitásai
hatékonyságának fontosságát a strukturális 
alapok kezelésének javítása érdekében, és 
támogatja a Bizottság ezirányú javaslatait;

Or. en

Módosítás 11
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9) üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy az 
ESZA-ból nyújtott finanszírozás legalább 
20%-át „a társadalmi befogadás erősítésére 
és a szegénység elleni küzdelemre” 
irányozzák elő;

9) üdvözli a Bizottság javaslatát, és 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
az ESZA-ból nyújtott finanszírozás 
legalább 20%-át „a társadalmi befogadás 
erősítésére és a szegénység elleni 
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küzdelemre” irányozzák elő;

Or. en

Módosítás 12
Anna Záborská

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9) üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy az 
ESZA-ból nyújtott finanszírozás legalább 
20%-át „a társadalmi befogadás erősítésére 
és a szegénység elleni küzdelemre” 
irányozzák elő;

9) üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy az 
ESZA-ból nyújtott finanszírozás legalább 
20%-át „a társadalmi befogadás erősítésére 
és a szegénység elleni küzdelemre” 
irányozzák elő, olyan nem kormányzati 
szervezetek bevonása révén, melyeken 
belül a szociálisan kirekesztettek szabadon 
kifejezhetik magukat, annak biztosítása 
érdekében, hogy a nagyon szegények 
ténylegesen hozzáférjenek valamennyi 
alapvető joghoz;

Or. fr

Módosítás 13
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felszólít a foglalkoztatási célkitűzés 
előmozdításának megerősítésére, 
különösen a jogokat tiszteletben tartó 
munkahelyekhez való hozzáférés, a 
fiatalok fenntartható munkaerő-piaci 
integrációja, a nemek közötti egyenlőség 
és a magánélet és a munka közötti 
egyensúly tekintetében;

Or. pt
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Módosítás 14
Csaba Őry

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10) meggyőződése, hogy a strukturális 
alapok keretében javasolt makrogazdasági 
feltételességhez kötött szankciók a 
szolidaritás uniós alapelve ellen valók; 
követeli, hogy a makrogazdasági 
feltételességet töröljék el;

törölve

Or. en

Módosítás 15
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. meggyőződése, hogy az Európai Unió 
társadalmi változás és innováció 
programjának jelentős szerepe van a 
fejlődés támogatásában és a szociális 
politikák európai szintű összehangolásában 
a mikrohitelekhez való hozzájutás 
megkönnyítése és a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitásának 
elősegítése szempontjából; a 
munkahelyteremtés, valamint a 
munkanélküliség és szegénység elleni 
küzdelem kihívásai tekintetében 
ragaszkodik ahhoz, hogy a program 
pénzügyi keretét az Európai Parlament „Új 
többéves pénzügyi keret a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért”című, 
2011. június 8-i állásfoglalásával 
összhangban 5%-kal növeljék;

11. meggyőződése, hogy az Európai Unió 
társadalmi változás és innováció 
programjának jelentős szerepe van a 
fejlődés támogatásában és a szociális 
politikák európai szintű összehangolásában 
a mikrohitelekhez való hozzájutás 
megkönnyítése szempontjából; a 
munkahelyteremtés, valamint a 
munkanélküliség és szegénység elleni 
küzdelem kihívásai tekintetében 
ragaszkodik ahhoz, hogy a program 
pénzügyi keretét az Európai Parlament „Új 
többéves pénzügyi keret a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért”című, 
2011. június 8-i állásfoglalásával 
összhangban 5%-kal növeljék; javasolja, 
hogy az Európai Unió társadalmi változás 
és innováció programjának 
mikrofinanszírozási tengelye adja a 
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program teljes finanszírozásának 30%-át. 

Or. pt

Módosítás 16
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13) emlékeztet az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA) alapvető 
szerepére a globalizáció és az ipari 
szerkezetátalakítások negatív hatásai 
elleni küzdelemben; ragaszkodik az 
EGAA mint a globalizációhoz vagy egy 
váratlan válsághoz kapcsolódó 
szerkezetátalakítás következményei által 
érintett munkavállalók valamennyi 
kategóriája számára egyenlő feltételek 
mellett rendelkezésre álló rugalmassági 
eszköz 2014 utáni folytatásához és 
felminősítéséhez;

13) elismeri az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) mint a 
munkahelyüket elvesztett munkavállalók 
munkaerőpiacra történő újbóli belépése 
elősegítése eszközének hozzáadott értékét; 
hangsúlyozza, hogy ezt az eszközt Európai 
Fenntarthatósági Alkalmazkodási Alappá 
kell alakítani, és arra kell ösztönözni a 
tagállamokat, hogy azt az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek teljesítésére, 
szerkezetátalakítások irányítására és új 
készségek előmozdítására használják, 
többek között új, fenntartható, kiváló 
minőségű „zöld” munkahelyek 
vonatkozásában is;

Or. en

Módosítás 17
Csaba Őry

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13) emlékeztet az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA) alapvető 
szerepére a globalizáció és az ipari 
szerkezetátalakítások negatív hatásai elleni 
küzdelemben; ragaszkodik az EGAA mint 
a globalizációhoz vagy egy váratlan 

13) emlékeztet az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA) alapvető 
szerepére a globalizáció és a váratlan 
válság negatív hatásai elleni küzdelemben;
ragaszkodik az EGAA mint a 
globalizációhoz vagy egy váratlan 
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válsághoz kapcsolódó szerkezetátalakítás 
következményei által érintett 
munkavállalók valamennyi kategóriája 
számára egyenlő feltételek mellett 
rendelkezésre álló rugalmassági eszköz 
2014 utáni folytatásához és 
felminősítéséhez;

válsághoz kapcsolódó szerkezetátalakítás 
következményei által érintett 
munkavállalók valamennyi kategóriája 
számára egyenlő feltételek mellett 
rendelkezésre álló rugalmassági eszköz 
2014 utáni, a múltbelivel megegyező 
finanszírozási összeggel történő
folytatásához és felminősítéséhez;
hangsúlyozza azt is, hogy a támogatások 
kifizetéséhez egyszerűsített eljárásra van 
szükség;

Or. en

Módosítás 18
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14) ragaszkodik ahhoz, hogy a 
legszegényebbeknek nyújtott 
élelmiszersegélyek révén továbbra is 
támogassák az európai szegényeket;
emlékezteti a Bizottságot azon 
kötelezettségvállalására, hogy időben ilyen 
értelmű jogalkotási javaslatot nyújt be a
program új jogalap alapján történő, 2014 
utáni folytatásának biztosításához saját 
pénzügyi kerettel (a társadalmi befogadás 
előmozdítását és a szegénység elleni 
küzdelmet előmozdító, az ESZA-ból 
származó 20%-on felül);

14) ragaszkodik ahhoz, hogy a 
legszegényebbeknek létrehozott program
révén javítsák az európai szegények 
helyzetét; emlékezteti a Bizottságot azon 
kötelezettségvállalására, hogy időben ilyen 
értelmű jogalkotási javaslatot nyújt be a
támogatás új jogalap alapján történő, 2014 
utáni folytatásának biztosításához saját 
pénzügyi kerettel (a társadalmi befogadás 
előmozdítását és a szegénység elleni 
küzdelmet előmozdító, az ESZA-ból 
származó 20%-on felül), külön hangsúlyt 
fektetve a legszegényebbeket támogató 
szervezetek helyzetének könnyítésére és az 
élelmiszer-szegénység strukturális 
problémájának orvoslására;

Or. en

Módosítás 19
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
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14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a) véleménye szerint az úgynevezett 
megszorító intézkedések eredményeként a 
munkahellyel rendelkező munkavállalók 
közötti szegénység növekedése miatt 
legalább 500 millió eurót kell 
visszajuttatni a 2014–2020 közötti 
időszakban a legrászorulóbb 
személyeknek nyújtott élelmiszersegélyre 
vonatkozó közösségi programba;

Or. pt

Módosítás 20
Csaba Őry

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15) emlékeztet a partnerségi szerződések 
jelentőségére és arra, hogy a felügyeleti 
bizottságokban az európai parlamenti 
képviselőknek képviseltetniük kell 
magukat és a bizottság munkájában 
hatékonyan részt kell venniük;

15) emlékeztet a partnerségi szerződések 
jelentőségére és a hatékony részvétel 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 21
Anna Záborská

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a) tekintettel a várható élettartam 
emelkedésére, és annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy ha úgy kívánják, a 
nyugdíjas korúak megtarthassák 
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munkahelyüket és megőrizhessék 
pénzügyi függetlenségüket, javasolja, 
hogy az új többéves pénzügyi keret 
ösztönözze az idősek számára 
munkahelyük megőrzését vagy munkaerő-
piaci visszatérésüket lehetővé tevő 
közösségi és nemzeti szakpolitikák 
előmozdítását a foglalkoztatást és a 
nyugdíjas helyzetet kombináló 
intézkedések révén;

Or. fr

Módosítás 22
Anna Záborská

Véleménytervezet
17 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17b) kiemeli annak jelentőségét, hogy az 
új többéves pénzügyi keret részeként 
megfelelő költségvetést állapítsanak meg a 
gyermekeik képzése, illetve idős vagy 
egyéb eltartottjaik gondozása érdekében 
munkájukat ideiglenesen feladó nőket és 
férfiakat támogató pozitív intézkedések 
előmozdítására; 

Or. fr

Módosítás 23
Anna Záborská

Véleménytervezet
17 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17c) javasolja, hogy az új többéves 
pénzügyi keret gondoskodjon olyan 
fellépésekről, melyek előmozdítják a 
nemzeti adópolitikáknak a családok 
szükségleteihez történő hozzáigazítását 
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(„sectoral policy family mainstreaming”); 
e szakpolitikáknak az adórendszeren vagy 
az adókönnyítési rendszeren keresztül 
figyelembe kell venniük a háztartások 
adókötelezettségeit a tagállamokban, 
különösen a szülők által választott 
gyermekgondozás, illetve az idősek vagy 
egyéb eltartottak gondozásának költségét; 
sürgeti a tagállamokat, hogy az új 
többéves pénzügyi kereten keresztül 
ösztönözzenek magasabb születési 
arányszámot előmozdító 
adóintézkedéseket, és felhívja a figyelmet 
arra, hogy a nőket, különösen az 
egyedülálló anyákat gyermekszülést 
követően külön védeni és támogatni kell;

Or. fr

Módosítás 24
Csaba Őry

Az Európai Parlament és a Tanács között a költségvetési kérdésekben történő 
együttműködésről, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás tervezetére irányuló javaslat
8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A pénzügyi keret Gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió alfejezetének 
kivételével az intézmények a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében a 
költségvetési eljárás során, valamint a 
költségvetés elfogadásakor a lehetőségek 
szerint elegendő mozgásteret biztosítanak 
az egyes fejezetek felső korlátain belül.

8. Az intézmények a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás érdekében a 
költségvetési eljárás során, valamint a 
költségvetés elfogadásakor a lehetőségek 
szerint elegendő mozgásteret biztosítanak 
az egyes fejezetek felső korlátain belül.

Or. en

Módosítás 25
Csaba Őry

Az Európai Parlament és a Tanács között a költségvetési kérdésekben történő 
együttműködésről, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
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intézményközi megállapodás tervezetére irányuló javaslat
13 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap célja, hogy 
kiegészítő támogatást nyújtson a 
világkereskedelemben bekövetkezett 
változásokból eredő fő strukturális 
változások következményei által sújtott 
munkavállalóknak a munkaerőpiacba 
történő ismételt beilleszkedéshez, valamint 
a globalizáció hatásai által érintett 
mezőgazdasági termelőknek.

13. Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap célja, hogy 
kiegészítő támogatást nyújtson a 
világkereskedelemben a globalizáció miatt
bekövetkezett változásokból eredő fő 
strukturális változások vagy a váratlan 
válságok okozta komoly zavarok
következményei által sújtott 
munkavállalóknak a munkaerőpiacba 
történő ismételt beilleszkedéshez.

Or. en

Módosítás 26
Marije Cornelissen

Az Európai Parlament és a Tanács között a költségvetési kérdésekben történő 
együttműködésről, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás tervezetére irányuló javaslat
13 bekezdés – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap célja, hogy 
kiegészítő támogatást nyújtson a 
világkereskedelemben bekövetkezett 
változásokból eredő fő strukturális 
változások következményei által sújtott 
munkavállalóknak a munkaerőpiacba 
történő ismételt beilleszkedéshez, valamint 
a globalizáció hatásai által érintett 
mezőgazdasági termelőknek.

13. Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap célja, hogy 
kiegészítő támogatást nyújtson a 
világkereskedelemben bekövetkezett 
változásokból eredő fő strukturális 
változások következményei által sújtott 
munkavállalóknak a munkaerőpiacba 
történő ismételt beilleszkedéshez.

Or. en

Módosítás 27
Csaba Őry
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Az Európai Parlament és a Tanács között a költségvetési kérdésekben történő 
együttműködésről, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás tervezetére irányuló javaslat
13 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alap nem lépheti túl a (2011-es 
árakon) legfeljebb 429 millió EUR-s éves 
összeget. 

A tartalék éves összegét (2011-es árakon) 
500 millió EUR-ban határozzák meg és az 
a költségvetési rendelettel összhangban az 
n+1. évig használható fel. A tartalék 
céltartalékként szerepel az Európai Unió 
általános költségvetésében.

Or. en

Módosítás 28
Csaba Őry

Az Európai Parlament és a Tanács között a költségvetési kérdésekben történő 
együttműködésről, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás tervezetére irányuló javaslat
13 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az alap igénybevételéről szóló 
határozatra vonatkozó javaslatával 
egyidejűleg az érintett költségvetési 
sorokra történő átcsoportosításra is 
javaslatot terjeszt elő a költségvetési 
hatóság két ágánál. Egyetértés hiányában 
háromoldalú egyeztető eljárást kell 
indítani.

A Bizottság az alap igénybevételéről szóló 
határozatra vonatkozó javaslatával 
egyidejűleg az érintett költségvetési 
sorokra történő átcsoportosításra is 
javaslatot terjeszt elő a költségvetési 
hatóság két ágánál, mivel az Európai 
Szociális Alapból származó forrásokat 
általában nem csoportosítják át.
Egyetértés hiányában háromoldalú 
egyeztető eljárást kell indítani.

Or. en

Módosítás 29
Csaba Őry

Az Európai Parlament és a Tanács között a költségvetési kérdésekben történő 
együttműködésről, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodás tervezetére irányuló javaslat
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17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. Ez a pont nem vonatkozik a rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott és a 
tagállamok szerint előzetesen felosztott 
kohéziós előirányzatokra, amelyek a 
program pénzügyi kereteit annak teljes 
időtartamára tartalmazzák, valamint a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 
14. cikkében említett nagyprojektekre.

17. Ez a pont nem vonatkozik a rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott és a 
tagállamok szerint előzetesen felosztott 
kohéziós előirányzatokra, amelyek a 
program pénzügyi kereteit annak teljes 
időtartamára tartalmazzák, valamint a 
többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 
14. cikkében említett nagyprojektekre.
Azok az országok azonban, amelyek 
igénybe vették az európai pénzügyi 
stabilizációs mechanizmust, további 
finanszírozást kaphatnak a Kohéziós Alap 
el nem költött forrásaiból.

Or. en


