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Módosítás 1
Jutta Haug

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson 
további segítséget és megfelelő képzést a 
pályázók számára, és dolgozzon ki 
felhasználóbarát útmutatókat; 
hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet 
kell szentelni a program azon elemeire, 
amelyek végrehajtási szintje alacsony;

6. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson 
további segítséget és megfelelő képzést a 
pályázók számára, és dolgozzon ki 
felhasználóbarát útmutatókat; 
hangsúlyozza, hogy azonnal figyelmet kell 
fordítani a program azon elemeire, 
amelyek végrehajtási szintje alacsony lett, 
és meg kell tenni a megfelelő 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 2
Thomas Ulmer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson 
további segítséget és megfelelő képzést a 
pályázók számára, és dolgozzon ki 
felhasználóbarát útmutatókat; 
hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet kell 
szentelni a program azon elemeire, 
amelyek végrehajtási szintje alacsony;

6. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson 
további segítséget és megfelelő képzést a 
pályázók számára, és dolgozzon ki 
felhasználóbarát útmutatókat; 
hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet kell 
fordítani a program azon elemeire, 
amelyek végrehajtási szintje alacsony, vagy 
meg kell vizsgálni ezen elemeket;

Or. de

Módosítás 3
Jutta Haug

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. kiemeli annak jelentőségét, hogy az 
aránytalanul magas költségigénylések és a 
hosszadalmas eljárásokat eredményező, 
hiányos pénzügyi jelentések elkerülése 
érdekében további, célirányos képzést kell 
biztosítani a közegészségügyi programhoz 
tartozó projektek végrehajtásán dolgozó 
pályázók számára; kéri továbbá, hogy 
világos és felhasználóbarát ajánlattételi 
felhívásokat dolgozzanak ki, annak 
érdekében, hogy ne nyújtsanak be olyan 
pályázatokat, amelyek egyértelműen nem 
támogathatóak, vagy minőségi 
szempontból nem megfelelőek;

7. kiemeli annak jelentőségét, hogy az 
aránytalanul magas költségigénylések és a 
hosszadalmas eljárásokat eredményező, 
hiányos pénzügyi jelentések elkerülése 
érdekében további, célirányos képzést kell 
biztosítani a közegészségügyi programhoz 
tartozó projektek végrehajtásán dolgozó 
pályázók számára; kéri továbbá, hogy 
világos és felhasználóbarát ajánlattételi 
felhívásokat dolgozzanak ki, annak 
érdekében, hogy ne nyújtsanak be olyan 
pályázatokat, amelyek méretük és a magas 
járulékos költségek miatt egyértelműen 
nem támogathatóak, vagy minőségi 
szempontból nem megfelelőek;

Or. en

Módosítás 4
Thomas Ulmer

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7 a. kéri annak biztosítását, hogy a 
tervezett projektek nagyságukat és 
finanszírozásukat tekintve ésszerűek 
legyenek;

Or. de


